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Kėsinos Nužudyti 
Hitlerį

Goeringas, Goebbelsas ir 
Himmieris valdys Vokietiją

Londonas. — Pereitą ket
virtadienį buvo mėginta nu
žudyti Hitlerį. Tą pasikėsini
mą įvykdė patys vokiečių ge
nerolai.

Viename štabe — spėjama, 
kad Olandijoj,—kur Hitleris 
buvo susirinkęs su savo ge
nerolais tartis, sprogo bom
ba. Nors Hitleris buvo tik 
už šešių pėdų nuo sprogimo 
vietos, bet išliko gyvas. Jis 
buvo tik lengvai sužeistas. 
Sunkiai sužeistas buvo arti
miausias Hitlerio karinis pa
tarėjas generolas Jodl. Kele
tas generolų nuo žaizdų mirė. 
Pats štabo namas buvo smar
kiai apardytas.

Pasikėsinimas prieš Hitlerį 
buvo ne vieno žmogaus dar
bas, į jį buvo įsitraukę daug i 
pačių aukščiausių vokiečių 
generolų, kurie jau nuo se
niau nepatenkinti tuo, kaip 
Hitleris veda karą. Už tai 
tuoj po atentato Hitleris šo
kosi sunaikinti visus pasi
priešinimo vadus ir suteikė 
nepaprastą galią vokiečių 
Gestapo viršininkui Himmle- 
riui. Šisai tuoj pradėjo valy
mą, suimdamas ir sušaudy- 
damas daug garsių Vokieti
jos karininkų. Nepaisant to, 
kai kuriuose miestuose įvyko 
kautynių tarp nacionalsocia
listų ir tarp kariuomenės da
lių. Šiuo metu atrodo, bent 
laikinai, Himmleriui pasisekė 
užgniaužti pasipriešinimą 
Vokietijoj. Kaip nacių perga
lės ženklą, Hitleris įsakė vi
soje kariuomenėj pakeisti se
nąjį sveikinimąsi ir nuo šiol 
sveikintis tik naciškai.

Paskutinę valandą Hitleris 
griebėsi dar naujų priemonių. 
Nuo šiol Vokietiją valdys ke
turi „bosai”: jis pats, mar
šalas Goeringas, Goebbelsas 
ir Himmieris. Šis ketvertas 
yra galingiausi asmens visoj 
Vokietijoj. Goeringas yra Ta
rybos Reichui ginti pirminin
kas. Jis turi pritaikinti Vo
kietijos ir užimtų kraštų gy
venimą visiškam karui. Tai 
reiškia, kad visas gyvenimas 
ir žmonės dar labiau bus su
varžyti, kiek galint daugiau 
iš jų ištraukiant karo reika
lams. Jo žinioj bus fabrikai, 
geležinkeliai, paštas ir visa, 
kas yra susiję su karo pas
tangomis. Goeringas paskyrė 
Goebbelsą „Reicho įgaliotiniu 
visuotinio karo pastangoms”.

Už minėtą ketvertą nėra 
jokio aukštesnio autoriteto 
Vokietijoj.

šų, kuriuose Mažoji Lietuva 
vadinama tiesiog Lietuvos 
vardu.

Pradėjus įsigalėti nacio- 
nalsocializmui Vokietijoje, 
atsirado raštų, kurie įrodinė
jo, kad pirmykščiai Rytprū
sių gyventojai nebuvę lietu
viai, o vokiečių giminaičiai. 
Tai buvo naujos vokiečių dva
sios propaganda, kuriai buvo 
pasidavę net kai kurie lietu
viai. Bet paskesnieji lietuvių 
tyrinėtojai šią pažiūrą, kaip 
nepagrįstą, griežtai atmetė.

____ ® ____

Tie Mažosios Lietuvos lie
tuviai ne tik išlaikė savo kal
bą ir lietuvišką dvasią, bet ir 
kūrė lietuviškąją kultūrą.

Iš tų žemių lietuvių litera
tūrai išaugo didysis ir pirma
sis petas Duonelaitis (1714- 
1880), mūsų dienomis — Vy
dūnas, Simonaitytė. Iš ten 
Lietuva yra gavus Martyną 
Jankų, buvusį užsienių reika
lų ministerį D. Zaunių ir ki
tų žymių veikėjų.

NUOSTOLIAI VILNIAUS BAŽNYČIOMS
Kaip labai buvo apgriautas Vilnius, dar negau

ta smulkesnių žinių. Bet Lietuvos sostinės gatvėse 
ėjo žiaurūs mūšiai, ir nemaža pastatų ir bažnyčių 
nukentėjo. Vokiečiai, besigindami, Vilnių buvo pa
vertę tikra tvirtove, o daugelį istorinių turtų išga
beno į Vokietiją. Vilniaus universiteto visi rinki-
niai buvo išvežti į Reichą.

Per atkaklius mūšius Vilniaus gatvėse buvo 
apardyta nemaža bažnyčių ir šiaip meno paminklų. 
Tarp nukentėjusių bažnyčių yra šv. Onos bažnyčia,
viena iš gražiausių visoj Lietuvoj, šv. Mikalojaus 
bažnyčia, kurioj lietuviai nuo seniau turėjo pamal
das. Esama žinių, kad nuostolių padaryta ir garsia
jai Vilniaus katedrai.

Rankinės granatos sprogo arti Aušroj Vartų 
ir lengvai apardė artesnes sienas, tačiau nieko ne
padarė pačiai koplyčiai, kur yra stebuklingas Dievo 
Motinos paveikslas, visų lietuvių taip didžiai garbi
namas.

Paveiksle viršuj yra šv. Onos bažnyčia.

Rusai Jau Užėmė Ukmergę
Tnin Inu PašalintasI Washington. — Pereitą sa- 1 * aoaiiiiiaoi Vaitę rusų kariuomenė užėmė

Panevėžį. Taip pat buvo už
imta eilė mažesnių vietų. Tai 
— Salamiestis, Gelažiai, Kar- 
sokiškis, Upytė, šilai, Lėnas, 
Taujėnai, Raguva, Vidiškiai.

New York. — Tojo, kuris 
pasiuntė japonų lėktuvus ant 
Pearl Harbor ir tuo būdu į- 
traukė Japoniją į karą prieš 
Ameriką, pereitą savaitę bu
vo pavarytas iš valdžios.

Naujas Japonijos ministe- 
ris pirmininkas yra genero
las Koiso, gi jo artimiausias 
padėjėjas — admirolas Yo- 
nai, seniau buvęs ministeriu 
pirmininku.

Koiso pareiškė, kad Japo
nija dar labiau padidins karo 
pastangas ir sustiprins savo 
ryšius su Vokietija bendruose 
karo veiksmuose.

Japonams vyriausybę keis
ti prireikė todėl, kad jiems 
nesiseka karo frontuose, ir 

Į amerikiečiai, užimdami Sai- 
pano svarbią salą, yra at
sidūrę tokiam nuotoly nuo 
Japonijos, kad iš didžiųjų lėk
tuvų galės pasiekti svarbiau
sius Japonijos miestus.

Pacifiko Salose 
Nauji Žygiai

Reikia pažymėti, kad Lė
nas yra prie A. Smetonos tė
viškės. Todėl velionies prezi
dento tėviškė taip pat jau bus 
rusų rankose.

Antras stambus miestas, 
patekęs rusams, yra Ukmer
gė. Ukmergė buvo užimta lie
pos 24 dieną. Tame pat rusų 
pranešime dar sakoma, kad 
jiems patekę Naujamiestis, 
Vabalninkas, Siesikai ir dar 
keletas mažesnių vietų. '

Paskutiniuose dviejuose 
rusų karo komunikatuose 
apie Lietuvą nieko neminima, 
tik sakoma, kad iš lėktuvų 
buvo smarkiai bombarduota 
Tilžė. Reikia manyti, kad Lie
tuvoj, bent laikinai, frontas 
bus apsistojęs. Smarkiai ru
sai veržias prie Daugpilio 

I Latvijoj, šis svarbus geležin

kelių centras jau izoliuotas. 
Galima spėti, kad, paėmę 
Daugpilį, rusai stengsis pra
simušti prie Rygos, taip at- 
kirsdami vokiečius, kurie yra 
Estijoj ir šiaurinėj Latvijoj.

Bet smarkiausiai rusai 
skverbiasi pietiniame savo 
fronte. Ten jie užėmė Liub
liną, kur 1569 metais buvo pa
daryta garsioji Liublino uni
ja tarp Lietuvos ir Lenkijos 
ir kur paskutiniu metu vokie
čiai siųsdavo žydus, ten juos 
žudydami. Kitos rusų dalys 
prisimušė prie Lvovo, kuris 
buvo vienas iš stambiausių 
Lenkijos miestų, o taip pat 
veržiasi prie Varšuvos ir prie 
Vyslos upės. Jeigu tokiu grei
tumu žygiuos, šios savaitės 
gale rusai jau gali būti Len
kijos sostinėj.

Vėliausios žinios rodė, kad 
kai kurios kazokų dalys jau 
persikėlė per Vyslą, už ku
rios nėra jokių gamtos užtva
rų ligi pat Vokietijos. Todėl 
vokiečiams dar sunkiau bus 
laikytis, kartą rusams atsi
dūrus antroje Vyslos pusėje.

LIETUVOS REIKALAIS WACHINGTONE
Pearl Harbor. — Amerikie

čiai, Pacifike užėmę Saipaną, 
tuoj pradėjo naujus puoli
mus.

Sekantis jų žygis buvo į 
Guamą. Tai pirmutinė teri
torija, kuri priklausė ameri
kiečiams ir į kurią dabar iš
kelta "Amerikos vėliava.

Prieš puolant Guamo salą, 
Amerikos laivynas ir aviaci
ja labai smarkiai per eilę die
nų ten bombardavo japonų į- 
rengimus. Už tai į salą ameri
kiečiams išlipti pasisekė ga-

AMERIKA UŽ BALTIJOS VALSTYBES
1 Šimu, jau susijungė dvi di
džiausios amerikiečių grupės, 
kurios buvo išlipusios paski
rose vietose.

New York. — „New York 
Times” liepos 25 dienos nu
mery paduoda iš Washingto- 
no žinią, kad Jungtinės Ame
rikos valstybės ir Didžioji 
Britanija nepripažįsta Balti
jos valstybių įjungimo į So
vietų Rusiją.

Laikraštis nurodo, kad nu
matytieji tarptautiniai pasi
tarimai rugpiūčio mėnesį 
duos progos prezid. Roose- 
veltui ir Valstybės sekreto
riui Hull apsvarstyti Rytinės 
Europos klausimus.

Dabar Baltijos krašų liki
mas vėl pasidarė aktualus 
tarptautinėj plotmėj. Lietu
vos, Latvijos ir Estijos var
das vis dažniau minimas laik
raščiuose ryšium su rusų no
ru pasiimti tas šalis. Kaip se
niau, taip ir dabar Jungtinės 
Valstybės tų Rusijos siekimų 
nepripažįsta.

Sekmadienio laidoje, liepos 
23 dieną, tas pats „New York 
Times” įdėjo straipsnį „Bal
tijos valstybės laukia išlais
vinimo”. Jame trumpai pri
menama tų kraštų praeitis, 
jų nepriklausomas gyvenimas 
po D. karo, kada ,, tie kraštai 
sugebėjo sustiprinti savo po
litinį, ekonominį ir kultūrinį 
gyvenimą, ir visose šiose sri
tyse laimėjo pripažinimą iš 
kitų pažangių tautų”.

Laikraštis primena, kad 
1940 metų birželio mėn. Bal
tijos valstybės buvo užgrob
tos Rusijos, o paskui — Vo
kietijos.

Papildomoj straipsnio an
traštėj „New York Times” 
pabrėžia, kad per eilę amžių 
Baltijos valstybės yra buvu
sios teutonų — vokiečių ir 
rusų aukos.

Nieko nelaukdami, ameri
kiečiai išlipo dar kitoje salo
je netoli Guamo ir Saipano. 
Tai Tinian sala, už 1500 mylių 
nuo Tokijo.

Amerikos nuostoliai imant 
Saipano salą buvo dideli. 
Paskutinės žinios sako, kad 
amerikiečiai ten turėjo 16,- 
463 nuostolių žmonėmis. Iš 
jų 3,049 buvo užmušta. Iš su
žeistųjų atgal į frontą jau 
grįžo 5,000 vyrų.

ROOSEVELT VĖL NOMINUOTAS
Chicago. — Demokratų 

partijos konvencija didele 
balsų dauguma nominavo 
Rooseveltą kandidatu į Ame
rikos prezidentus. Jį pasiūlė 
rinkti senatorius Barkley. 
Kelios dešimtys balsų buvo
atiduoti už Virginijos sena
torių Byrd.

Šioje demokratų konvenci
joje didžiausios varžytynės 
ėjo, kas bus nominuotas vi
ceprezidento vietai. Daug ša
lininkų turėjo dabartinis vi
ceprezidentas Wallace, tačiau 
jam nepasisekė surinkti rei
kalingą balsų skaičių. Vice
prezidento vietai buvo išrink
tas senatorius Truman, iš Mi
ssouri. Jisai pasižymėjo dirb
damas senato komisijoj, kuri

New York (LAIC). — Lie- (estų atstovas) ir Richard 
pos 21 dieną Washingtone Hermanson (Baltic Society 
lankėsi jungtinė lietuvių, lat- pirmininkas, latvių atsto
vių ir estų US amerikiečių vas).
centrinė organizacijų delega
cija.

Delegaciją sudarė atstovai 
nuo Amerikos Lietuvių Tary
bos, Suvienyto Latvių Ameri
kiečių komiteto ir Centrinio 
centrinių organizacijų dele- 
cijų komiteto.

Delegacijoj dalyvavo ad
vokatas Nadas Rastenis (de
legacijos pirmininkas, Mary
land Atstovų Rūmų narys), 
ALT egzekutyvo nariai Dr. 
P. Grigaitis ir Mikas Vaidy- 
la, LAIC direktorius adv. K. 
Jurgėla (delegacijos sekreto
rius), kun. Conrad Klemmer

Delegacija lankėsi Prezi
dentūroj ir Valstybės Depar
tamente, kur turėjo išsamų 
pasikalbėjimą, kurio metu 
buvo įteiktas platokas memo
randumas sąryšy su tarptau
tine padėtimi ir įvykiais Bal
tijos valstybėse.

Apie delegacijos lankymosi 
išdavas ir įteikto memoran
dumo turinį LAIC kiek vė
liau išleis platesnį pranešimą.

Tarp kitko, delegacija pa
darė parengiamuosius žings
nius stambesnei delegacijai 
kiek vėliau pas aukštesnius 
US pareigūnus priimti.

IŠ A.L.R.K. SUSIVIENIJIMO SEIMO

peržiūrėdavo valdžios sutar
tis su fabrikais. Manoma, kad 
Truman savo darbu yra Ame
rikai sutaupęs apie bilijoną 
dolerių.

Prezidentas Rooseveltas po 
nominacijos pasakė konven-
cijai kalbą per radiją iš vie
nos laivyno bazės prie Paci- 
fiko pakraščių.

Konvencija taip pat priė
mė savo politikos platformą. 
Joje, be kitų punktų, pasisa
koma už Atlanto Čarterį ir už 
keturias laisves visoms taiką 
mylinčioms tautoms, dide
lėms ir mažoms.

Tiek demokratų, tiek res
publikonų vadai dabar ren
giasi patiems rinkimams.

Spellman Romoje
Roma. — New Yorko arki

vyskupas Spellman tarėsi su 
popiežium.

Nors Vatikano sluoksniuo
se sakoma, kad tai paprastas 
vizitas, bet Romoj manoma, 
kad popiežius kalbėjosi su 
New Yorko arkivyskupu apie 
labai svarbius reikalus.

Lietuvoj mirė kun. Petraus
kas ir kun. Jasenauskas

Scranton, Pa. — A.L.R. 
Katalikų Susivienijimo 54 
seimas prasidėjo liepos 24 d. 
10 vai. ryte iškilmingomis pa
maldomis šv. Petro katedro
je, dalyvaujant J. E. Scranto- 
no vyskupui Haffey. Mišias 
laikė kun. Ig. Albavičius. Pa
mokslą pasakė kun. Pr. Ju
ras. Vyskupas Haffey pasakė 
labai nuoširdų, lietuviams 
pritaikintą sveikinimo žodį. 
Jis džiaugėsi lietuvių susior- 
ganizavimu ir ištikimumu 
katalikų Bažnyčiai. Vysku
pui asistavo kun. J. Kasakai- 
tis ir kun. J. Miliauskas.

Po pamaldų vyskupas vi
sus seime dalyvaujančius lie
tuvius kunigus pakvietė pie
tų.

Seimo posėdžiai pradėti 1 
vai. popiet. Atidarymo kalbą 
pasakė pirm. Leonardas Ši
mutis. Sugiedoti Amerikos ir 

I Lietuvos himnai. Pareikšta
Šiais metais Lietuvoje mirė, vieša ištikimybė Amerikos 

kun. Antanas Petrauskas, bu- vėliavai. Maldai vadovavo 
vęs misijonierius Amerikoje, kun. Pr. Juras.

ston, Pa.), sekretorium — 
Matas Zujus, II sekr. — J. 
Venslova (Cleveland, Ohio). 
Skundų ir apeliacijų komisi
joj — adv. Jonas Grigalius 
(Boston), Jurgis Tumasonis 
ir adv. J. Grišius (Chicago). 
Rezoliucijų komisijoj — kun. 
J. Baltusevičius (Scranton), 
kun. J. Savulis (Durya), Le
okadija Žemaitytė (Scran
ton).

Pirmame posėdyje dalyva
vo 76 atstovai, atvykę iš įvai
rių miestų. Dauguma iš Penn- 
sylvanijos, bet yra ir iš Chi- 
cagos, Clevelando, Brookly- 
no, Lawrence, Bostono, Wor- 
cesterio.

Pirmos dienos posėdžiuose 
atlikti visi techniški darbai. 
Pasiruošta centro valdybos 
pranešimams ir pasiūly
mams, kurie liečia organiza
cijos gerovę, ypač jos atei
ties likimą.

Valdyba išrinkta ta pati. 
Dvasios vadu išrinktas kun. 
J. Baltusevičius iš Scrantono.

klebonas Londone, Marijonų 
provincijolas Lietuvoje. Jisai 
buvo gimęs 1881 m. ir šiemet 
būtų šventęs 40 m. gunigys- 
tės sukaktį.

Taip pat šiemet mirė kun. 
Adomas Jasenauskas, buv. 
Marijampolės par. klebonas 
ir „Marijos Vaikų” sąjungos 
kūrėjas bei „Šaltinėlio” ilga
metis redaktorius. Jisai gimė 
1884 m. sausio 13 d., kunigu 
įšvęstas 1907 m.

LKFSB.

Miesto sveikinimus perda
vė pats majoras Snowdon.

Sveikinusiųjų tarpe buvo 
Kunigų Vienybės pirm. kun. 
J. Karalius, Lietuvių Infor
macijų Centro direktorius 
prof. Dr. K. Pakštas, kun. J. 
Kasakaitis, tėvų marijonų 
provincijolas kun. J. Jančius, 
ir kiti. Informacijų Centro 
reikalams pravesta rinkliava.

Seimo pirmininku išrink
tas Juozas B. Laučka, vice- 
pirm. — Pr. Jurevičius (Pitt-

Serga ark. Pr. Karevičius
(LKFSB). Iš Romos gauta 

žinių apie kai kuriuos žymius 
Lietuvos žmones, kaip jie lai
kėsi prieš šį paskutinį kovų 
laikotarpį Lietuvoje. Arki
vyskupas Pr. Karevičius, ma
rijonų vienuolijos narys, pa
skutiniuoju metu sunegalė- 
jęs, sirginėjąs. Londono lietu
vių bažnyčios statytojas kun. 
Kaz. Jurg. Matulaitis tebe
sąs gyvas Lietuvoje.
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LENKŲ PAŽIŪROS I LIETUVĄ
Iš slapto Lietuvos laikraščio 

„Nepriklausoma Lietuva”
Lietuviams žinoti lenkų 

galvoseną lietuvių klausimu 
yra ne tik reikalinga, bet ir 
būtina. Ta prasme būdingos 
yra lyg ir lenkų tezės lietu
vių klausimu, išdėstytos prie
de prie jų nelegalaus laik
raščio „Niepodleglosč” (š. m. 
IX. 15, nr. 18, 19). Tas prie
das — brošiūrėlė vadinasi 
„Lietuva vakar, šiandien ir 
rytoj”. Deja, techniškos sąly
gos neleidžia reikiamu pla
tumu nagrinėti visus ten iš
keltus išvedžiojimus, tačiau 
nors pagrindinius tenka pa
liesti.

Lenkai apie Lietuvos praeitį
1. Pirmiausia — kaip Len

kams atrodo Lietuva vakar— 
t. y., kaip jie dabar linkę žiū
rėti į Lietuvos praeitį? Čia 
jų galvosenoj matyt aiškus 
pakitimas, nors iki pat galo 
nuosekliai ir nepravestas. 
Taip, pav., naujiena buvo toje 
lenkų brošiūrėlėje skaityti, 
kad virš dvidešimties metų 
priešlenkiškų tendencijų Lie
tuvoje patiems lietuviams tu
rėjo teigiaiūų padarinių: pa
dėjo sustiprėti Lietuvių tau
tinei sąmonei, kas tuo metu 
buvo būtina. Jei taip gali ra
šyti dabartiniai lenkų politi
niai darbuotojai (nes tokio 
masto nelegali spauda, be a- 
bejo, nėra „mėgėjų praraši- 
nėti” reikalas) — tai čia jau 
jų galvojime pažangos ten
dencija. Bet jei jie patys su 
tuo sutinka — tai būdami 
nuoseklūs, jie neturėtų kal
tinti lietuvių dėl tokios jų lai
kysenos, kuri buvo aukštes
nių egzistencijos motyvų pa
diktuota. Tiesa, čia pat iške
liami ir neigiami tokios lai
kysenos padariniai: ji išug
dė lietuvių visuomenėje ne
sveiką priešlenkišką „psicho
loginį kompleksą”, kuris kliu
do realiai politiškai susigau-. 
dyti. Tas teigimas nėra visai 
teisingas. Tiesa — priešlen- 
kiškas nusiteikimas yra — 
bet tas nusiteikimas nėra 
toks aklas, kaip lenkai nori 
jį pavaizduoti. Tai nėra nusi
teikimas prieš lenkus vien 
dėl to, kad jie lenkai, bet 
prieš juos tik tiek, kiek jie 
grąso pagrindiniams lietuvių 
interesams ir jų teisėms. Is
toriniai faktai tą geriausiai 
patvirtina: 1939 m. rugsėjo 
m., vokiečių-lenkų karui pra
sidėjus, Lietuvos vyriausybė 
ne tik buvo raginama, bet 
stačiai du kartus buvo vokie
čių vyriausybės spaudžiama, 
kad ji pradėtų žygį prieš Len
kiją — ir lietuviai vis dėlto 
to nepadarė, nors patys len
kai Želigovskio rankomis bu
vo Vilnių pagrobę net sulau
žant sutartį... Ir tik pagaliau 
lietuviai gavo Vilnių iš da
bartinių lenkų sąjungininkų 
— sovietų, bet ir tai ne tokiu 
būdu, kaip lietuviai norėtų. 
Kad toks Trojos arklio stiliu
mi Vilniaus atgavimas prin
cipiniai lietuviams nebuvo 
pageidaujamas — rodo ir pa
čioje lenkų toje brošiūrėlėje 
lietuviškai cituojamas posa
kis: „Vilnius mūsų, Lietuva 
rusų.” Tad vis dėlto Vilnius 
grįžo Lietuvai be mažiausio 
tarptautinio delikto iš lietu
vių pusės. Lietuva korektin- 
gai politiškai išsilaikė net 
prieš nekorektišką partnerį. 
Tai dar geriau iliustruoja ki

In U. S. A. one year ........... 3.00
In U. S. A. six months   1.60 
Other Countries one year .... 3.25 
Other Countries six months .. 1.75
Advertising rates on application.

ti to periodo faktai: savų 
sunkumų prislėgti lietuviai 
rado pakankamo gilaus žmo
niškumo, kad tikrai padoriai 
priimtų lenkų internuotų ma
ses, na, o be to paminėtinas 
ir išvargusio Vilniaus kraš
to, jį prijungus Lietuvai, mi
tybos ir kitų ūkinių klausimų 
sprendimas, be jokių antilen
kiškumo tendencijų, ką ob
jektyviai lenkai ir patys pri
pažįsta. Tad apie tokį psi
chologišką priešlenkišką 
kompleksą, kurio savyje lie
tuviai nesugebėtų valdyti, ir 
kalbos negali būti; faktai tai 
griauna. O jeigu kartais toks 
priešlenkiškas kompleksas ir 
pasireiškia — tai dėl to ir 
patys lenkai yra nebe kaltės...

Toliau toje brošiūrėlėje lie
čiant praeitį bandoma pra
vesti tendencija, kad nepri
klausoma Lietuva neįmano
ma be nepriklausomos Lenki
jos. Žlugus Lenkijai — neiš
laikė ir Lietuva... Tačiau ši
taip kalbėdami į lietuvius, 
lenkai pamiršta, kad žlugus 
Čekoslovakijai žlugo Lenkija
— atseit, Lenkija tegali būti 
tik esant nepr. Čekoslovaki
jai, kurios pagrindus patys 
lenkai dėl nesveiko priešče- 
kiško komplekso padėjo 
griauti, kasdami sau duobę... 
Tačiau mes taip klausimo ne
galim statyti. Tai ne vienos
— kitos valstybės buvimo 
klausimas. Ir tikrai keistai 
skamba lenkų teigimas, kad 
nuo jų priklausė Lietuvos ne
priklausomybė, prisiminus, 
kad kaip tik dėl tos nepri
klausomybės lietuviams teko 
su lenkais kovoti, arba prisi
minus P. O. W.... Tad ne len
kų nuopelnas, kad Lietuva 
buvo laisva— ir lenkai to 
mums neįkalbės — bet pačių 
lietuvių kieto darbo rezulta
tas. Ir Lietuva žlugo ne todėl, 
kad žlugo Lenkija, gi pasta
roji ne dėl to, kad čekoslova- 
kai neišlaikė, bet visa tai bu
vo tragiški rezultatai pačios 
sistemos klaidų. Todėl jei len
kai „ atleidžia sau nuodėmes” 
del jų nesveiko prieščekiško 
komplekso, dėl kurio jie net 
įvykdė tarptautinį deliktą 
dar labiau susilpnindami pa
čią tarptautinę sistemą — 
tai keistai skamba jų prie
kaištai dėl lietuvių priešlen- 
kiško komplekso, kuris, kaip 
trumpai užsiminta — sunkiu 
metu net neišsiliejo neigia
mumais ir pačių lietuvių po
litinių centrų buvo apvaldy
tas.

Tad pagalvokit, ponai len
kai, ir apie tai. Mes esam tik
ri, kad jūs mus suprasit, nes 
toje jūsų brošiūrėlėje jūs jau 
rašot, kad per 400 metų šalia 
laisvos Lenkijos buvo laisva 
Lietuva bendroje valstybėje
— gi anksčiau Lietuvai ly
gaus partnerio teisių nelabai 
norėjot pripažinti... Tinkamai 
pakoregavus visas pažiūras į 
praeitį — bus galima tinka
miau suprasti ir dabartį.

Kaip lenkai dabar žiūri į 
Lietuvą

2. O kaip gi lenkams atro
do lietuviškasis šiandien? čia 
deja — jų tezės labiausiai 
klaidingos. Jie lietuvius vaiz
duojasi sau, kaip vien ramiai 
susitaikančius su okupacija. 
Gi konkrečiai lietuvių — len
kų santykių plotmėje lietu
viai leidžiasi vokiečiams pa
naudoti save prieš lenkus ma-

nydami, kad tuo būdu vokie
čiai esą pripažįsta lietuvių 
Vilniaus aspiracijas... Tai 
maždaug yra lenkų pažiūrų 
išeities taškas. Tačiau kokios 
primityvios pažiūros! Kaip 
naiviai jie vaizduojasi lietu
vių visuomenę! Laimei, padė
tis tokia tragiška nėra. Kiek 
tai liečia sovietinę erą — tai 
lietuviškąjį Paleckį su kaupu 
atstoja lenkų Wasilewska ir 
jos grupė. Apie tai vietos tau
pumo dėliai nėra kas daugiau 
ir kalbėti. Dėl vokiškosios e- 
ros reikia plačiai pasisakyti. 
Ar lenkai mano, kad Kubiliū
no savivalda — tai Lietuva? 
Jei taip — tai būtų trumpa
regiška klaida. Ir Norvegija 
turi Kvislingą, kurio „vyriau
sybė” bendradarbiauja su vo
kiečiais, ir danų karališkoji 
vyriausybė „bendradarbiavo” 
ir Prancūzijos Petenas-Lava- 
lis „bendradarbiauja” — ir 
taip daugely kitų okupuotų 
kraštų, tačiau vien dėl to nie
kas nekvestijonuoja Norvegi
jos, Danijos ir kitų teisės į 
savarankišką politinį gyveni
mą. Pagaliau, formaliai Lie
tuvos padėtis dar geresnė, 
nes ji neturi vyriausybės, o 
tik okupacinę savivaldą, pa
čių okupantų rankomis suda
rytą organą, bet tik kaip vo
kiečių administracinio apara
to dalį — kaip vokiečių val
dininkus. Lenkijoje tokių vo
kiečių valdininkų lenkų, san
tykiniai paėmus, yra tiek pat. 
Tad principiniai šiuo forma
liu požiūriu tarp lietuvių ir 
lenkų skirtumas politiniai ne 
toks jau didelis. Truputį ki
tokia forma ir lenkai turi tiek 
pat vokiečių valdininkų len
kų, prieš kuriuos jie būna ne
retai priešingi nusistatę, ly
giai taip pat, kaip lietuvių 
visuomenė prieš Kubiliūno 
savivaldą. Tačiau lenkai čia 
didžiuodamiesi argumentuo
ja, kad tikroji Lenkija — tai

už jį atsakingi, nors, tur būt, 
ne be to, kad ten nebūtų ir 
lenkų pareigūnų toje istorijo
je... O tikras tautos toleran- 

nelegaliai, požemy, veikianti' tingumas žydų atžvilgiu gali 
ir galvojanti Lenkija. Teisin
gai! Sutinkame su tuo! Ta
čiau ir lenkai turi sugebėti 
pamatyti, kad tikroji Lietuva 
dabar taip pat yra požemy ir 
kovoja panašiai kaip lenkai 
už savo švenčiausias teises. 
Todėl ne Kubiliūno ar kurio 
kito išsišokėlio veiksmai turi 
būti laikomi Lietuvos veiks
mais, nes jie Lietuvos neats
tovauja ir Lietuva už juos 
negali būti atsakinga, lygiai 
kaip Lenkija juk nedaroma 
atsakinga už lenkų išdavikų 
veiksmus. Bet Lietuvą ir lie
tuvius atstovauja požeminiai 
lietuvių politiniai centrai, 
taip kaip ir lenkų, — gi čia 
tikroji lietuvių kova už savo 
teises vedama ne mažiau e- 
nergingai, kaip ir lenkų. Ma
sinis pasyvus viso krašto pa
sipriešinimas okupantams, 
visokių mobilizacijų fiasko ir 
eilė kitų panašių reiškinių 
yra geriausias įrodymas, ko 
siekia tikroji Lietuva — tai 
kartu ir atsakymas į toje 
brošiūrėlėje iškeltą klausimą 
— ką Lietuva daro. Jau pats 
faktas, kad vokiečiai latvius 
ir estus ima palankiau trak
tuoti, kaip lietuvius, gali šį 
tą pasakyti. Tad visai nepa
grįstai toje brošiūroje lenkai 
prikiša lietuviams, kad jie 
„savanoriškai įsikinko” į vo
kiečių vežimą. Už „savanoriš
ką įsikinkimą” tautai univer
sitetai neuždaromi, o jos va
dovaujami inteligentai netre- 
miami (pav. — Grinius, Kru
pavičius, Aleksa, Jurgutis ir 
kt.). Tad ir dabarties tikroji 
Lietuva kitokia, negu lenkai 
bandė ją vaizduotis. Ir todėl 
jei lenkai norės sveikai susi
orientuoti — tai jie turės sa
vo primityvias pažiūras apie 
dabartinę Lietuvą pakeisti, 
turės suprasti, kur tos Lietu
vos reikia ieškoti. O jei jie 
bando primesti lietuviams žy
dų žudymus — tai tas prie
kaištas tiek pat vertas, kaip 
ir tas, jei mes bandytume pri
mesti lenkams kaltę už Os- 
viencimo krematoriumus, 
kur masiniai deginami žydai. 
Nes jeigu Osviencimas yra 
Lenkijoje — tai nereiškia, 
kad būtinai lenkai turi būti

MAIRONIS

PIRMYN Į KOVA
Pirmyn į kovą už tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos! 
Garbė tėvams, kurie ją gynė, 
Ir kas už ateitį kovos!
Pastiprink, didis Dieve, mus, 
Atremki priešo puolimus!
Už mūsų žemę numylėtą, 
Už^ bočių — milžinų kapus, 
Už brangų vardą paveldėtą, 
Kursai garsus pasauly bus, 
Palaimink, Viešpatie galingas, 
Lietuvių pastangas teisingas.
Pirmyn gi, vyrai, už tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos!
Ją bočių bočiai amžiais gynė, 
Už jąją ir vaikai kovos!
Pastiprink, didis Dieve, mus, 
Atremki priešo puolimus.
Kur senas miestas Gedimino, 
Kur eina Nemunas platus, 
Kur mūsų Vytį priešai žino, 
Kas drįs užpulti tuos kraštus? 
Palaimink, Viešpatie galingas, 
Atremki audras pragaištingas!

Maironis

būti kaip tik prieškarinio gy
venimo eigoje suprastas: Lie
tuvoje žydai nepažinojo jokio 
antisemitizmo, gi Lenkijoje— 
geriau nekalbėti... Tad vietoj 
darę priekaištus lietuviams— 
lenkai turi suprasti tikrąją 
dabarties kovojančią Lietuvą 
— ir jei tai pajėgs, tai jie 
įsitikins, kad jie neturi teisės 
statyti jos žemiau už dabarti
nę kovojančią Lenkiją.
Ką lenkai mano apie Lietuvos 

ateitį
3. Toliau — kaip lenkai 

vaizduojasi Lietuvos rytojų. 
Jie negali atsisakyti minties, 
kad Lietuvos ateičiai kenks 
lietuvių psichikos apsunkini
mas lenkofobija (priešlenkiš- 
kumu). Į tai tegalima atsa
kyti, kad pačių lenkų psichi
ka dar labiau apsunkinta... 
čekofobija, lietuviofobija, uk- 
rainofobija, gudofobija, ruso- 
fobija... užteks? Turbūt, ir 
lenkai pripažins, kad apie 
„fobijas” geriau nekalbėti.

Toliau brošiūrėlėje įrodinė
jama, kad Europos „balkani- 
zacija” priklauso praeičiai: 
jokia valstybė po karo nebus 
pavieniui, t. y. be tampraus 
ryšio su aplinka. Gi valsty
bės tarp Lenkijos ir Rusijos 
maža priklausys savo tautų 
valios, nes ne tik jos sprę- 
siančios apie save. Tų valsty
bių tarpe yra ir Lietuva. Ir 
Lenkija kaip tik galinti būti 
dominuojantis veiksnys tuos 
klausimus sprendžiant. Pri
dėti būtų galima, kad vis 
dėlto prieš tai dar turės būti 
tikrai sprendžiamų veiksnių 
sutarta ir dėl Lenkijos... Na, 
seksim toliau tos brošiūrėlės 
mintis: Baltijos tautos savo 
valstybines nepriklausomy
bes arba neatgaus, arba at
gaus „vidurio Europos vals
tybių federacijos keliu” — 
kiti keliai uždaryti, šitaip 
manyti turi ir teisės ir gal 
dalinai, ir pagrindo. Ir jei vi
sos Europos struktūros bus 
konstruojama federaciniu 
principu — Lietuva, be abejo, 
negalės čia būti ardančiu 
veiksniu. Tik perlengvai len
kai nuneigia Baltijo-Skandi- 
dijos federaciją. Taip pat yra 
galima, kaip vienetas, Balti

jos tautų — Suomijos fede
racija tam tikrame politiniai 
organizaciniame sąryšy su 
likusiu kontinentu (prieš šį 
karą tų kraštų studentijos 
buvo sukūrę SELL). Bet toje 
brošiūrėlėje lenkai apie fede
racijas kalbėdami aiškią ne
tiesą sako, kad tarptautinėje- 
arenoje niekas apie Lietuvą 
nekalba ir niekas ja nesidomi. 
Neturime vietos išskaičiuoti 
labai daug susidomėjimo Lie
tuva duomenų, tačiau mano
me, kad dėl to teigimo tos 
brošiūrėlės autoriai turės ne
trukus patys raudonuoti.

Toliau — lenkai, aiškinda
mi, kad lietuviams vienintelė 
galimybė atsistatyti politiš
kai — tai įsijungti į Vidurio 
Europos federaciją, sako, 
kad esą nauda iš to būtų a- 
biem pusėm: a. Lietuvai — 
nes ji savo valstybinėje or
ganizacijoje galėtų vystytis 
tautiniai, kultūriniai ir ūki
niai; b. pačiai federacijai 
— nes gautų strateginiai 
naudingas sienas, ko nebūtų, 
jei Lietuva vienokia ar kito
kia forma paliktų už federa
cijos ribų. Ta prasme — sa
koma brošiūroj — Lietuvos 
ateitis netgi nėra abejinga, 
nei tai būsimai federacijai
nei jos nariui Lenkijai. Lie- miestui. Prieš 58 metus Susi-
tuva tik turinti šiandien pati 
apsispręsti, nes ryt jau bus 
vėlu. Tai ir bus pagrindinė 
tos brošiūrėlės mintis.

Dėl Lietuvos apsisprendi
mo — tai tenka dar kartą pa
brėžti, kad jos pagrindinis 
tikslas— savo valstybingume 
vystytis tautiniai, kultūri
niai, ūkiniai ir politiniai. Gi 
pagal savo padėtį ji plates
nių Europos kontinento 
struktūros problemų spręsti 
negali — todėl ji visada ben
dradarbiaus tokioje struktū
roje, kur jai geriausiai bus 
užtikrintas jos pagrindinių 
tikslų realizavimasis. Tačiau 
ten, kur jos tiems tikslams 
grės pavojus — ten ji visada 
kovos, kaip kovoja ir šian
dien.

Todėl ir lenkai, jei pajėgs 
suprasti ir panorės atitaisyti 
bendros praeities klaidas, tu
ri lietuvius pripažinti lygiai 
kovojančiu faktorių su savo 
okupantais ir už savo ateitį, 
kaip tai daro ir lenkai. Ar 
lenkai pajėgs greit to politi
nio lygio pasiekti? Iki šiol

VIENYBĖ MEILĖJE .jEMCSįl SUS]

(Kun. Pr. Juro pamokslas, 
pasakytas liepos 24 d. Scran- 
tono Šv. Petro katedroje, A. 
L.R.K. Susivienijimo seimo 
atidarymo pamaldose).

Budėkite, tvirtai stovėkite 
tikėjime, elkitės kaip vyrai ir 
būkite stiprūs. Visa, tai ką 
jus darote, tebūnie daroma 
meilėje. (1 Kor. 16, 13-14)

Dievo ir artimo meilė ska
tina mane kalbėti apie visų 
dorybių karalaitę — meilę ir 
iš jos augančią nuomonių, va
lios ir veikimo vienybę. Karo 
metu tai labai nepopuliari te
ma, nors be galo svarbi. Ne 
tik fraternalių organizacijų, 
bet visų žmonių solidarusis 
gyvenimas remiasi meile.

Sekdamas savo geruoju 
Mokytoju, aiškumo dėliai 
vartosiu palyginimus.

Turtingoj šalyj, aukštame 
kalne pulkelis žmonių nu
sprendė pasistatyti miestą. 
Pavadino jį Subraliu. Laikui 
bėgant, jis gražiai augo ir gy
ventojai džiaugėsi. Bet viena
me šone dėl stataus šlaito at
sitikdavo daug nelaimių. 
Krentantieji pakalnėn nusi- 
lauždavo rankas, išsisukdavo 
kojas, o kiti mirtinai susižeis- 
davo. Miestiečiai teikdavo ne
laimingiesiems pagalbą, bet 
daugelis jų visam amžiui pa
silikdavo paliegėliai. Paga
liau į Subralio miesto valdy
bą pateko sumanūs žmonės. 
Jie nusprendė įsigyti kilno
jamą ligoninę (ambulansą) ir 
laikyti ją pakalnėje, kad iš
tikus nelaimei kuo greičiau
siai aprūpintų sužeistąjį. Tai 
daug gyvybių išgelbėjo, bet 
nelaimių nepašalino. štai 
miršta vienas miesto valdy
bos narys, ir jo vietą užima 
sumanus ir energingas jau
nuolis. Jis siūlo parduoti am
bulansą, pasiskolinti reikalin
gą sumą ir už tuos pinigus 
išmūryti prie stačiojo šlaito 

-sieną..^u^augia tvora. Jo su
manymas pradžioje buvo at
mestas. Užtruko daug laiko, 
kol jis įtikino gyventojus, 
kad tai bus jiems palengvin- 
nimas. Padarius reikalingas 
užtvaras, nelaimės sumažėjo, 
o drauge ir miesto išlaidos.

Gyventojai didžiavosi savo 
padėtimi, bet kaimynų pavy
das grėsė jiems kitokiu pavo
jumi. Tada jau reikėjo gink
luotis ir miestą apsupti tvir
tove. čia naujas darbas, nau
jos išlaidos.

Šį palyginimą noriu pritai
kyti A.L.R.K. S. Miesto dy
dis, jo grožis ir garbė priklau
so nuo gyventojų, šiems va
dovauja ir su jais bendradar
biauja išrinktoji miesto val
dyba. Bažnyčios, mokyklos, 
spaustuvės, knygynai, ban
kai, įvairios dirbtuvės ir įmo
nės, — tai miesto arterijos. 
Miestas be jų, lygiai kaip 
žmogus, negali gyventi.

ALRKS. palyginu Sudralio 

vienijimas buvo įkurtas kil
niems tikslams. Jame įgyven
dinta daug gailestingų darbų 
kūnai ir sielai; rūpintasi sa
vo tautiečių šviesesne ateiti
mi; siekta aukštų idealų. Ši 
organizacija teikė pašalpą 
naTiams ligoje; šluostė aša
ras mirusių artimiesiems; 
aukojo tūkstančius tautos ir 
kultūros reikalams; statė už
tvaras apsaugoti tautiečiams 

jie jo dar nėra pasiekę, nes 
minimos brošiūros pradžioje 
(1 psl.), iškeldami paliestų 
klausimų svarbą, sako, kad 
Lietuvai jie svarbūs, nes ji 
„neišvengs atskaitomybės 
valandos (chwila obrachun- 
kom)” — atseit, išsiaiškini
mą pradeda lyg pusiau gra
sindami. Dėl to galime užti
krinti lenkus: tikroji Lietuva 
nebijos patiekti savo atskai
tomybės rezultatų, nes ji yra 
tikra, kad jos atskaitomybė 
politinės moralės akimis žiū
rint bus tikrai nemažiau šva
ri, kaip ir pačios Lenkijos at
skaitomybė.

Ltybinės ir organi
nį. įtrauktos karo 
L A. L. K. Su- 
L šis karas la- 
Peikimą ir jis da- 

pasirodyti savo 
L grožiu. Vienok 
hog kuo turi di- 
L plačiai visuome- 
L fed finansiniu 
jK Susiviejini- 
,)o]e yra labai sau- 

kad jo saugu- 
jjvency yra 105%. 
įtesnis negu vai- 

| A £ KJ A V V AA VAXAAAAACAA« XX. 1 J
iškyla Susivienijime aeParta‘ 

jalauja.

nuo subedievėjimo ir nutaj 
jimo. Daugeliui atrodė,! 
Susivienijimas, kaip ir Suj 
lio miestas, jau buvo visai 
aprūpintas ir apsaugotas! 
štai lietuvių katalikų apl 
ir nesulaikomas ateivi® 
taute j imas išugdė model 
kai apsiginklavusį priešą 
si vienijimui. Ir jei mes 
me, kad Susivienijimas 
nenugalimas ir savara 
kai gyventų ir klestėtų, n 
reikalingi moderniški gii 
nauji įsitvirtinimai. A 
čia i 
riams naujas darbas, n| 
išlaidos, šiems užsimojii Susivienijimas 
jau būtinai reikalingas 
vių susipratimas ir nep; 
žiama vienybė po Bažij 
vėliava Kristaus dvasu

„Kaip gera ir kaip 1 
gyventi broliams vieny 
(Ps. 132, 1), gieda psa 
tas. Saldi vienybė vyrau; 
da, kada žmones jungia 3 _ mokesčiai už 
dorybių karalaitė meilė’ 
sa, ką jūs darote, tebūni gtfciją, ir jie yra 

Į romą meilėje”, sako ši 
Raštas. Norint patvario 
rių vienybės ir Susivi 
me nenugalimos stipr 
reikia įsigyti daugiau
sios meilės. Meilė suvi į galima "pasi- 
meilė visa nugalės!... į

Meilė yra dviejų rūšių 
gimta ir antgamtinė. Ži ,^rtifikatą vertė-

-rainus apdraudos 
kiekvienas asmuo 
kitokį certifika- 
;.-eriausiai jam pa- 
risi Susivienijimo 
x modernūs ir už- 

apdraudos de- 
į, Be to, Susivie-

i protekciją išlaiko

$i kitų panašių 
į Visi certif ika- 
servus, ir po trejų 
šjimo, dėl nedarbo 
Masčiu, negalint

::kėtą certifikatą, 
:3a apdraudą, ku

įgimta mylėti visa, kas 
nu, gera, naudinga, reil 
ga. Bet kada žmogus. 
Viešpatį Dievą visa sav 
dimi, visa savo siela ir 
savo galia, o savo artimi 
pats save, tada toji mei 
antgamtinė, paties Dii 
žmogaus sielą įkvėpta. I 
meilė yra krikščionišl '\?a’ls mano 
tobulybės objektas ir 
nas. Tokia meilė liep 
šventųjų širdyse; tokia 
tikintieji puošiasi kaip v 
vinių drabužiu; tokia i 
pridengia nuodėmių dau
Juk patsai Išganytojas ®dntkur jie žūtų, 
prakaitu ir krauju p 
mums meirs^-testamenti
visi būtų tobuloje vien; Rvinimas tiems 
„Aš jums duodu naują į 
mą mylėti vienas kitą į 
aš jus mylėjau, kad ir jū 
nas kitą mylėtumėte.

atlaiką.
sint pasauliniam 

aolis, pakviestas 
i prie Susivieniji- 
pastato klausimą: 
iš būsiu pašauk- 

■ tarnybai ir nelai- 
xįo žūčiau, ar mano

ats: 
vių 
noj 
mo! 
reų 
kac 
koj 
dra 
„Sa 

2 
ski: 
dol 
mo 
jan 
čių 
ski 
lo 
niu

2 
cen 
mi(

2 
mi( 
ski 
ma 
$2£ 
Ma

ųrnigus — pomir- 
ai rimtas klausi
mom paaiškinti, 
■aijimas yra nula
ši visų narių - ka-

mo

ždėtąją Jungti- 
jfevėliavą. čia yra

®e yrą karinės 
unžiuje. Visiems 
3šį aiškinkime!

ir tautiniams 
visi pažins, kad jūs man Susivieniji- 

W daug pagelbė- 
3dėjęs. Jau 1890 
itame Seime, nu-

kytiniai, jei turėsite 
vienas kito” (Jon. 13, 3‘

Šv. Grigalius rašo, __ uvuuV) uu_
„meilės įsakymas yra ( 3 lietuviškas kny- 
pis: Dievo meilės ir a 
meilės. Dievo meilė ginų anas paskyrė 100 
timo meilę, o artimo ^kursui „Lietuviš- 
stiprina ir palaiko Diev( "parašyti
lę. Todėl kas nori mylėti g(įoviškug
mą, privalo mylėti Die^ y ^ T . 
kas myli Dievą, turi la’

simas paskyrė 100

įsteigtas įmi

100 dolerių.
•same paskirta 100

artimo meilėje, žodžiu,® 
meilė ir artimo meilė yri. 
jungtys toje pačioje gii 
nėję, taip kad viena juru 
grandinėje su kita.” ŠvT 
nas Evangelistas rašo! 
kas sakytų: aš myliu! 
ir nekęstų savo brolio 
melagis. Nes kas nemyl 
brolio, kurį mato, ka 
gali mylėti Dievą, kuri 
mato ? Tą įsakymą turi ^Vertė A. Vaičiulaii 
Dievo, kad kas myli I 
mylėtų ir savo brolį”. (!
4, 20-21). „Nemylėkite! 
nė liežuviu, bet darbu i 
sa” (1 Jon. 3, 18). „Jei 
me vieni kitus, Dievas 
lieka mumyse, ir jo mei 
mumyse tobula” (1 jl^kuri^did^riškTž 
12). , Mymas, prasimanymas

Meilė pasireiškia da *7 Jie buvo nepal 
atidengimu paslapčių, 
aukojimu ir troškimu 
vienyti kūnu ir dvasia.

Žmogus turi įgimtą tr 
mą artimai santykiai! ,
mylimaisiais. Is meiles j " 
nytojas jungia visus 
čiuosius į vieną Mistinį 
„Aš vynmedis, jūs vynr 
šakelės”, šiame palyį 
Kristus moko, kaip a: 
visi žmonės turi būti sus

Jear

DĖDĖ IR
MANO KL]

(Tęsinys)

kiek jie mane p 
kad dėl jų buvau 

p - tarė klebonas, 
? kurie beveik visiški 
'Wkit, jūs negalit pan

juos puošia negii 
gyvuosius, kuri 
kurkinas!
tas jis valgė su

s j luiKUbi u iiyr 
. klebonas ir aš, iš 

^^miesi sužiurom į 
M - tarė jis i 

a ..Mas kaip žmogėdra 
>’ v ‘hs šimtus šešiasdeši 
rt tamsta turi 

visi zmuiies Lun uuu hub 7^1 buvo speciijalii 
gę su juo. Meilės Sakran c ^reikėjo, 
žmogus taip glaudžiai >2 tūkstančius tr 
vienija su Dievu, kad ti frankus, ponia, 

jis gali sakyti: „Esu gj 
tačiau jau nebe aš, bet 7“J38- —sumur
cnnzoc manvip Turistus” mJ ^XlOt Visiškai lai 

brankas.
’Was, ponas klebc 
11 sakykim: ar įgimt

gyvas manyje Kristus 
2, 20).

(Tęsinys 5 pslp.)
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amokslas, nuosubedi&l 
d. Scran- jimo. DaufeĮ 

ūdroje, A. 
no seimo 
se).

APIE MŪSŲ SUSIVIENIJIMU

stovėkite 
ip vyrai ir 
la, tai ką 
e daroma 
13-14) 
neilė ska- 
apie visų 

— meilę ir 
nonių, va- 
ybę. Karo 
puliari te- 
įvarbi. Ne 
;anizacijų, 
lolidarusis 
meile.

geruoju
10 dėliai
LŪS.

aukštame 
lonių nu- 
:i miestą, 
iu. Laikui 
lugo ir gy- 
Bet viena- 
; šlaito at- 

nelaimių. 
.nėn nusi- 
ssisukdavo
11 susižeis- 
ikdavo ne
kalbą, bet 
amžiui pa- 
ai. Paga- 
sto valdy- 
ls žmonės. 
;yti kilno- 
mlansą) ir 
j e, kad iš- 
> greičiau- 
dstąjį. Tai 
ulbėjo, bet 
ino. štai 
sto valdy- 
ietą užima 
ingas jau- 
rduoti am- 
ti reikalin- 
os pinigus 
iojo šlaito 
orą. Jo su- 
e buvo at- 
laug laiko, 
yventojus, 
palengvin- 
’eikalingas
sumažėjo, 
išlaidos, 
avosi savo 
lynų pavy- 
okiu pavo
kė j o gink- 
>supti tvir- 
irbas, nau-

SusivienijyKada valstybinės ir organi- 
liomiestaur^ ^gOs itraukt°s karo 

- ■ '^Tgalei, mūsų A. L. K. Su- 
l šis karas la-

I trukdo veikimą ir jis da- 
[r negali pasirodyti savo 
tau veikimo grožiu. Vienok 
t labai daug kuo turi di- 
ftuotis ir plačiai visuome- 
>i įrodyti, kad finansiniu 
pvilgiu LRK Susivie j mi
ls Amerikoje yra labai šau
te ir stiprus, kad jo saugu- 
|s — solvency yra 105%. 
Ii yra aukštesnis negu val-

aprūpintasfelIjL ... .
štai lietuvii)'JieniJlmui 
ir nesulaife] 1 
tautėjimajd 
kai apsigini 
sivienijimiįi 
me, kad d 
nenugaliu

reikalingi J 
nauji įsiJ 
čia iškylami 
ižhidnJ3? apdraudos departa- 

Intai reikalauja.
f Šiandien Susivienijimas 
a įvedęs įvairius apdraudos 
yrius. Kiekvienas asmuo 
Ii pasirinkti tokį certifika- 

—ris geriausiai jam pa
ika, nes visi Susivienijimo 
rtifikatai modernūs ir už- 
Jti valstybių apdraudos de- 
ftamentų. Be to, Susivie- 
limo ratos — mokesčiai už 
draudos protekciją išlaiko 
lą kompeticiją, ir jie yra 
ižesni, negu kitų panašių 

Jjanizacijų. Visi certifika- 
me nenufe|i turi rezervus, ir po trejų 
reikia įsigytų mokėjimo, dėl nedarbo 

1 kitų priežasčių, negalint 
Įiau mokėti, galima pasi
ekti išmokėtą certifikatą, 
ba pratęstą apdraudą, ku
lį palaiko certifikatą vertė- 
Įper gana ilgą laiką.
Dabar, esant pasauliniam 
Įrui, jaunuolis, pakviestas 
įsirašyti prie Susivieniji- 
d, tuoj pastato klausimą:

išlaidos. sin 
jau būtinąjį 
vių susipras! 
žiama vienur 
vėliava &į K
■Wkuri 

gyventa bfer 
(Ps. 132, iH 
tas. Saldi 
da, kada fe 
dorybių fe] 
sa, ką jūsdd 
romą meilėje 
Raštas. Nfe 
rių vienyk

sios meilės, į 
meilė visa b

gimtairad 
įgimta mylį 
nu, gera, m 
ga. Bet fe 
Viešpatį Dir 
dimi, visas 
savo galia, osl 
pats save,ktip bus, jei aš būsiu pašauk- 
.antgamtinė |s karinei tarnybai ir nelai- 
žmogausfefingu atveju žūčiau, ar mano 
meilė yra q 
tobulybės 
nas. Tokiai 
šventųjų r

šalpgavys gaus už mano 
rtifikatą pinigus — pomir- 
įę? Labai rimtas klausi
as, bet malonu paaiškinti, 
d Susivienijimas yra nuta- 
s išmokėti visų narių - ka- 
į certifikatus pašalpga- 
ims, nežiūrint kur jie žūtų,

vinių drabr
pridengiarJ
Juk patsai k 
prakaitu ir! ldami žvaigždėtąją Jungti- 
mumsm&š Į -. - 
visi būtų 
„Aš jums.. v .
mą mylėtis levoies ^amzmje.
ašjusmyiėjs 1_ _ _ _ _

p Valstybių vėliavą. Čia yra 
lelis palengvinimas tiems 
riams, kurie yra karinės 

. Visiems 
unuoliams šį aiškinkime!

nas kita Eji Kultūriniams ir tautiniams 
įkalams LRK Susi vieni ji- 
as yra labai daug pagelbė- 
S — prisidėjęs. Jau 1890 
ętais, penktame Seime, nu- 

meilėslS leisti lietuviškas knY"

kytiniai, jei 
vienas kito’

Šv. Gę

iriu pritai- 
Miesto dy- 
bė priklau- 
Šiems va- 

bendradar- 
niesto val- 
mokyklos, 

ynai, ban- 
vės ir įmo- 

> arterijos. 
Zgiai kaip 
zventi.
lu Sudralio 
netus Susi
kurtas kil
me įgyven- 
ingų darbų 
pintasi sa- 
įsne ateiti- 

idealų. Ši 
ė pašalpą 
(uostė aša- 
imiesiems; 
s tautos ir 
s; statė už- 
autiečiams

H- 
pis: Dievo' 
meilės. Dfc 
timo meilę 
stiprina ir [t 
lę. Todėl tol

kas myli Rf 
artimo bkS? 
meilė ir ate 
jungtys toy! 
nėję, taipL 
grandinėje f- 
nas Evangc? 
kas sakyt? 
ir nekęsta! : 
melagis. bM 
brolio, te 
gali mylėt- 
mato? 1^ M 
Dievo, te H

LS.
11-tas seimas paskyrė 100 
Jerių konkursui „Lietuviš
ki Gramatikai” parašyti, 
(įtarta rinkti senoviškus 
tuvių raštus. Įsteigtas Irm
antų Namų Fondas ir pra- 
iai paskirta 100 dolerių.
13-tame seime paskirta 100

dolerių Lietuvos žemėlapio 
išleidimui.

14-tame seime nutarta iš
mokėt iš iždo 50 dolerių Vys
kupo Valančiaus raštų išlei
dimo komitetui.

20- tame seime nutarta iš
leisti priaugančiai kartai 
trumpą katekizmą lietuvių 
kalba.

21- me seime nutarta tėvy
nės Lietuvos reikalams per 
ALR. Katalikų Federaciją 
ją skirti $300.

22-rame seime nutarta 
atsikreipti į Amerikos lietu
vių visuomenę, kad kiekvie
noje kolonijoje būtų įkurta 
mokykla. Centro valdyba įpa
reigota agituoti per organą, 
kad kuo daugiausia būtų au
kojama Lietuvos švietimo 
draugijoms — „Žiburiui” ir 
„Saulei”.

24- tame seime nutarta pa
skirti iš tautiškų centų 300 
dolerių išleidimui reikalingų 
mokykloms vadovėlių: Mari
jampolės „Žiburio” mergai
čių progimnazijai nutarta pa
skirti $1,000; Lietuvių Moks
lo ir Dailės Draugijai Vil
niuje paskirta $119.02.

25- tame seime iš tautiškų 
centų paskyrė $100 šv. Kazi
miero Seserims.

26- tame seime švento Kazi
miero Seserų vienuolynui pa
skirtas $357.27; Liet. Infor
macijos Biurui Paryžiuje 
$25; Rytiečių Fondui — $25; 
Marijampolės Mergaičių pro
gimnazijai $25; „Saulei” 
Kaune $25; Lietuvių Mokslo 
ir Dailės Namams Vilniuje 
$25.

27- tame seime Vargoninin
kų Sąjungai — išleidimui 
bažnytinio giedojimo veika
lų paskirta $100; „Žiburio”, 
„Saulės” ir Vilniaus lietuvių 
mokykloms po $100.

28- tame seime Šv. Kazi
miero Seserų vienuolynui pa
skirta $300; LRK. Moksleivių 
Susivienijimui $100; Vilniaus 
Lietuvių dr-jai „Rytui” $45.- 
45; be to šiam reikalui dele
gatai dar sumetė $89.40.

29- tame seime Šv. Kazimie
ro Seserims paskirta $200; 
Vargonininkų Sąjungai — iš
leidimui veikalo „Šv. Naktis” 
$25 ir delegatai čia pat su
metė $70.66; Liet. Informaci
jos Biurui Paryžiuje $25; 
kunigo Kaupo raštams išleis
ti $25; Lietuvių Kolegijos 
Fondui $100; Susivienijimo 
Stipendijų Fondui — $67.58.

32-rame seime Šv. Kazimie
ro Seserims paskirta $200.

36-tame seime Aukso-Si- 
dabro Fondui — Lietuvos

Šv. Magdalenos statula iš Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios Vilniuj. Ši bažnyčia 
yra viena iš brangiausių ir savo skulp
tūromis turtingiausia visoj Lietuvoj.

nuosavos valiutos paramai— i galėtų ir turėtų būti kelerio- 
paskirta $500.

51- me seime Tėvų Marijo
nų Marianpolio Bernaičių Ko
legijai paskirta $300; Nukry
žiuoto Jėzaus Seserų vienuo
lynui — $200; Šv. Pranciš
kaus Seserims $100; Šv. Ka
zimiero Seserims $100; Vil
niaus našlaičių šelpimui $50; 
Clevelando Lietuvių Kultūri
nio Darželio reikalams $25.

52- ras seimas paskyrė po 
$150 Marianapolio Kolegijai, 
Seserims Pranciškietėms, Se
serims Kazimierietėms ir Se
serims Nukryžiuoto Jėzaus.

Štai faktai, kurie patys už 
save kalba, ir matome, kiek 
Susivienijimas pagelbėjo mū
sų kultūrinėms įstaigoms ir 
tėvynei Lietuvai. Lietuva 
žiauriųjų okupantų kryžiuo
jama, bet drąsiai tikiu, kad 
vėl ji bus laisva ir Susivieni
jimas vėl išties jai savo duos- 
nią ranką.

Susivienijimo stovis dabar
Pernai Susivienijimas turė

jo turto — $1,537,695.50. Nuo 
įsikūrimo pomirtinėmis išmo
kėjo $2,185, 488.87. Pašalpo
mis išmokėjo $1,600,000. Lab
darybės reikalams $17,000. 
Dabartiniu U. S. Karo bonų 
pirkę už per $300,000.

Finansinės skaitlinės labai 
gražios, džiuginančios. Ta
čiau Susivienijimas, atsižvel
giant į lietuvių katalikų skai
čių Amerikoje, nors nemalo
nu, bet turi pripažinti, kad 
narių skaičiumi yra silpnas. 
Jis turi tik 10,849 narius, o

pai didesnis . Juk, kaip 
anksčiau pažymėjau, mes tu
rime puikiausius certifikatus 
ir lengviausias sąlygas. Tad, 
kas gi yra, kad mūsų narių 
skaičius toks mažas? Argi 
jau nėra daugiau lietuvių ka
talikų Amerikoje? Yra, bet 
mums trūksta pasišventusių 
veikėjų Susivienijime, kad vi
sus lietuvius katalikus prira
šytų.

Mano giliausiu įsitikinimu, 
Susivienijimas turėtų būti 
svarbiausias mūsų lietuvių 
visuomenei, gi, kol kas, to ne
matyti — susidomėjimo ne
pasireiškia.

Štai trumpai pažvelkime 
kaip atrodo kitos panašios 
organizacijos.

Jau sakiau, kad mūsų Su
sivienijimas turi tik 10,849 
narius. Gi liberalų S. L. A. 
— 15,379 narius, o komunis
tų ar komunistuojančių val
domasis turi 8,630 narius. S. 
L. A. ir mūsų Susivienijimas 
vienodo amžiaus, o matosi di
delis skirtumas narių skai
čiumi; komunistinis Susivie
nijimas tik trylikos metų am
žiaus, o matote, koks jų narių 
skaičius.

Praeitų dvejų metų bėgyje 
mūši], Susivienijimas sumažė
jo 24 nariais, S. L. A. suma
žėjo 203 nariais, gi komunis
tinis paaugo 22 nariais.

Susivienijimo turtu, kuris 
yra per pusantro milijono do
lerių. mes labai didžiuojamės. 
Taip, bet žinokime, kad dau
giau nei pusė mūsų Susivieni-

ŠAULIŲ SĄJUNGOS 25 M. SUKAKTIS
Viena iš organizacijų, stip

riausiai rėmusių Lietuvos ne
priklausomybę, be abejo, yra 
Šaulių Sąjunga, šiemet suei
na 25 metai nuo jos įsteigi
mo.

Tikroji jos atsiradimo data 
istorikų skaitoma 1919 m. bir 
želio 27 d. (žiūr. Dr. Matuso 
„Šaulių Sąjungos Istorija”). 
Tiesa, jau anksčiau buvo ži
nomas lietuvių partizanų vei
kimas, jau ir anksčiau net 
Kaune inteligentai turėjo į- 
vairius pasitarimus apie kū
rimą organizacijos, kuri gin
klu remtų Lietuvos laisvę,

muštro. Tuo tikslu
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(Tęsinys)
A, bjaurybes, kiek jie mane pripykdė! Apie juos 

tik tiek, kad dėl jų buvau daug baustas.
Klausykit, — tarė klebonas, stengęsis išgelbeti
bičiulius, kurie beveik visiškai nuskendo mano

— klausykit, jūs negalit paneigti kai kurių gra- 
dorybių, kai kurių didvyriškų žygių, kurie...

Prasimanymas, prasimanymas! — nutraukė Pau- 
Konpratas. — Jie buvo nepakenčiami niekšai, o 
jie mirė, tai juos puošia negirdėtomis dorybėmis 

vargšus gyvuosius, kurie vertesni už juos.
! Koks puikus kurkinas!

kalbėdamas jis valgė su nepalyginamu ape- 
ir patraukimu.

lėkštėj gabalai rinkosi ir nyko taip greitai, kad 
tarpu teta, klebonas ir aš, iškėlę aukštyn šaku-

tyliai stebėdamiesi sužiurom į jį.
Juk jus įspėjau, — tarė jis mums juokdamasis, 

kad esu alkanas kaip žmogėdra, o per metus man 
atsitinka tris šimtus šešiasdešimt penkis sykius.

- Kokius pinigus tamsta turi išleisti valgiui! — 
teta, kuri buvo speciijalistė biznio dalykams 

tai, ko nereikėjo.
Dvidešimt tris tūkstančius tris šimtus septynias- 

septynius frankus, ponia, — labai rimtai at- 
ponas Konpratas.
Negalimas daiktas! —sumurmėjo nustebusi teta. 
Jūs, pone, atrodot visiškai laimingas, — tarė kle

bindamas rankas.
- Ar aš laimingas, ponas klebone? Man rodos, kad 
! Na, atvirai sakykim: ar įgimta būti nelaimingam?

Kai kada, — atsakė šypsodamasis klebonas.
A! Vaje! žmonės nelaimingi dažniausiai būva dėl

asiekę, nes 
3 pradžioje 
ii paliestų 
sako, kad 

lūs, nes ji 
jaitomybės 
obrachun- 

išsiaiškini- 
•usiau gra- 
alime užti- 
oji Lietuva 
ivo atskai- 
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akimis žiū- 
lažiau šva- 
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savo kaltės, nes į gyvenimą jie žiūri atvirkščiai. Mat, 
yra tik žmonių kvailumas, o ne nelaimė!

— O tai ir nelaimė, — atsikirto klebonas.
— Gana neigiama savyje, ponas klebone, ir jei mano 

kaimynas kvailas, tai dar nereiškia, kad turiu juo pa
sekti.

— Mėgstat, pone, paradoksus?
— Ne. Bet aš įpykstu matydamas tiek žmonių, ku

rie liguistai įsivaizduoja juodą savo gyvenimą. Man 
rodos, kad jie neprivalgo lig soties ir sykiu pagadina 
smegenis ir pilvą. Aš aukštinu gyvenimą, manau, kad 
kiekvienam jis turėtų atrodyti dailus ir kad jis turi 
tik vieną trūkumą. — jis baigiasi, taip greit baigiasi!

Kurkinas, salotos, pienas — viskas buvo suryta, ir 
mano teta nevisai jau meiliai dėbsojo į griaučius paukš
čio, kurio ji buvo maniusi keletą dienų smaguriauti.

Buvom bekylą nuo stalo, kai Suzona pravėrė duris ir 
iškišusi galvą išdidžiai paklausė:

— Išviriau kavos, ar atnešti?
— Kas tamstai leido... — pradėjo teta.
—- Taip, taip, — tariau, ją nutraukdama, — tuoj 

atnešk.
Už šį sumanymą būčiau mielai ją išbučiavusi, bet 

teta buvo kitokios nuomonės. Ji pasitraukė ir nuėjo su 
Suzona pasikivirčyti, ir mes ją vėl pamatom tik salione.

— Giminaite, jūs turit puikią virėją, — tarė Paulius 
Konpratas, sriūbčiodamas kavą.

— Taip, tik baisiai surūgus!
— Niekniekis.
— O kaip jums patinka mano teta? — bičiuliškai 

pasiteiravau.
— Bet... gana didinga, — atsakė truputį sumišęs po

nas Konpratts.
— Regina! — sumurmėjo kunigas.
— Gerai, kalbėkim apie ką kita, klebone, bet aš no

rėčiau būti tokio gero būdo kaip mano giminaitis ir 
surasti gerąją tetos pusę.

— Miela giminaite, truputį praktiškiau galvokit — 
tai vienintelis rimtas laimės pagrindas ir, man rodos, 
vienintelė sveika filosofija.

— Gaila, kad nesat mano teta — kaip mudu mylė- 
tumės!

— Garantuoju už tai! — sušuko jis juokdamasis, —

jimo narių jau pralenkė 50 
metų amžiau. Mirtingumas 
tuoj pasieks labai aukštą 
laipsnį. Susivienijimui reikia 
naujo kraujo, jaunų žmonių, 
kad užpildytų senųjų ir išsi
skyrusių iš gyvųjų tarpo vie
tas. Taip, reikia naujų-jaunų 
žmonių ir mes turime eiti į 
gyvenimą ir juos surasti! Mū
sų Susivienijime stebėtinai 
mažas jaunąmečių narių skai
čius, o gi mūsų jaunieji tu
rės užimti mūsų vietas ateity
je ir paveldėti Susivienijimo 
turtą bei palaikyti jo veiki
mą. Mūsų Susivienijimas turi 
labai tinkamus vaikams cer
tifikatus, tai kodėl savo vai
kučių neprirašyti?

Centro seekretorius man 
kartą sako: „Jei Susivieniji
mas tupėtų dar nors 4,000 na
rių daugiau, tai viskas žy
miai palengvėtų. Lėšų ir kiti 
fondai žymiai sustiprėtų, o 
4,000 narių būtų taip lengva 
gauti. Turime 110 lietuviškų 
parapijų. Tad pažymėtą kie
kį narių lengvai sudarytų tik 
po kelis dešimts iš parapijos, 
bet nėra nuoširdumo ir noro 
pasidarbuoti”.

Ir iš tikrųjų, per tiek pa
rapijų Susivienijimas turėtų 
žymiai sustiprėti narių skai
čiumi, jei mes nors truputį 
nuoširdžiau pasidarbuotume 
ir bent po vieną naują narį 
prirašytume. Be nuoširdumo 
ir pasiryžimo organizacijoje 
mes esame nuliai, o tokiais 
mes nenorime būti, mes nori
me būti darbštūs, kad Susi
vienijimui duotume gaivinan
čios inspiracijos, gražių vai
sių.

Skelbkime ir vykdykime 
šūkį:

Nuoširdžiai į darbą Susi
vienijimui! Visus lietuvius 
katalikus į Susivienijimą! Vi
si drąsiai į darbą Susivieni
jimui — lietuvių katalikų 
tvirtovei!

Pr. Razvadauskas

bet tik tą dieną oficialiai ši 
organizacija gavo Šaulių Są
jungos vardą. Ruošiantis prie 
to steigiamojo susirinkimo 
spaudoje buvo įdėta žinutė:

— Valdžios įstaigų tarnau
tojų tarpe yra plačiai paskli
dusi mintis, kad tarnauto
jams būtinai reikia mokytis 
karinio
Kauno įstaigų tarnautojai 
mano
laisvanorių „Plieno batalijo- 
ną”, kuris būtų karinių in
struktorių mankštinamas... 
Penktadienį, birželio 27 d., 
banko namuose bus įstaigų 
tarnautojų pasitarimas tuo 
reikalu.”

Į šauktąjį susirinkimą atė
jo gal koks 10 vyrų. Liepos 
8 d. jau buvo jų 40, o jau se
kančią dieną jie turėjo savo 
pirmą karinę mankštą. Vy
riausiu tos sąjungos organi
zatorium buvo VI. Pūtvis— 
Putvinskas. Sąjunga greit 
pradėjo plėstis po visą Lie
tuvą. Ji tikrai buvo reikalin
ga galutinai Lietuvą išvaduo-

sudaryti tam tikrą

ti nuo okupantų. Tą vaizdžiai 
liudija pulk. Glovackio, Pas
valio komendanto, atsišauki
mas: „

— Malonėkit sukelti vieti
nius gyventojus su dalgiais, 
kirviais ir moteris su karštu 
vandeniu užpakalyje vokie
čių... žinodami mažiausius 
takelius, pereikite į puolimą, 
pasinaudoję ginklais ir kul
kosvaidžiais, kurie patys ei
na į jūsų rankas”.

Daugelis šaulių žuvo nepri
klausomybės kovose su bol
ševikais, bermontininkais ir 
lenkais. Pavyzdžiui, Rokas 
Urbonas mirė sumuštas šau
tuvo buože. Petras Račas bu
vo suimtas bermontininkų ir 
sušaudytas.

Lietuvos laikraščiai apie 
USA ateitininkus

Lietuvoje slaptai leidžiamas 
priešnaciškas laikraštis „Ap
žvalga” Nr. 38 pereitų metų 
lapkričio mėn. pasidžiaugė, 
kad lietuvių šokėjų grupė 
tautinių šokių festivalyje 
Chicagoje laimėjo pirmą vie
tą.PIKNIKAS

Sekmad., RUGPIŪČIO-AUGUST 20, 1944
ŠV. MYKOLO PAR. DARŽE

15 East 23rd Str., Bayonne, N. J

Šį pikniką rengia “Amerikos” skaitytojai Bayonnėje. Jie 
kviečia visus New Jersey ir New Yorko apylinkės lietuvius

Oil

Bayonnės lietuvių par. daržas yra puikiai ištaisytas — tai 
nepaprastai patogi vieta piknikautojams.

Iš New Yorko labai lengva pasiekti Bayonne. Galima važiuo
ti Hudson Tubes traukiniu iki Journal Square, o iš ten paimti au
tobusą ir važiuoti Bayonnėn iki 23 gatvės, iš kur iki lietuvių par. 
daržo tik keli blokai. Galima važiuoti ir keltuvu per upę iki 
Jersey City, o iš ten traukiniu iki 22 Str. stoties.

Ruoškimės visi! Aplankykime Bayonnę!

ir tuos rezultatus mes pasiektume be jokios filosofi
jos. Bet jeigu jums būtų vistiek, aš verčiau nekeisčiau 
savo lyties ir norėčiau būti jūsų dėdė.

— Aš geriau nė negaliu pageidauti, nes nesu kaip 
Pranciškus I ir iš anksto nekenčiu moterų.

— Tikrai, — prabilo jis, iš visos širdies juokdamasis, 
— jūs žinot Pranciškaus I skonį?

Klebonas beviltiškai mostelėjo. Ponas Konpratas, j 
tai jam atsakydamas, reikšmingai mirktelėjo, lyg tar
damas: „Būkit ramus, aš suprantu!”

Šitas susižvalgymas sukurstė mane, ir aš smarkiau
siai stengiausi sugauti slaptą jo prasmę.

— Beje, — tariau, — ar gerai pažįstat dėdę Pavolį?
— Taip, gerai. Mano žemės už dviejų kilometrų nuo 

jo.
— O kaip jo duktė?
— Kai ji buvo maža, dažnai su ja žaisdavau. Bet 

jau ketveri metai, kai jos nematau. Sako, kad ji labai 
daili.

— Kaip norėčiau būti pas Pavolį! — atsidusau. — 
Mudu dažnai matytumės.

— Kas žino, mažoji giminaite — gal jums nepatik
čiau, kai geriau mane pažintumėt. Tačiau galiu pa
tvirtinti, kad esu nieko sau vaikinas. Nežinau, ar tu
riu daugiau nors kokią ydą, išskyrus tai, kad esu pri
sirišęs prie kurkino ir pasiutiškai myliu dailias moteris.

— Bet juk mylėti dailias moteris nėra koks trūku
mas. Aš nekenčiu bjaurių žmonių, pavyzdžiui, tetos. 
Bet, giminaiti, moteriai maža garbė, kai ją sugretinat 
su kurkinu.

— Teisybė, prisipažįstu, kad mano sakinys buvo 
netikęs.

— Atleidžiu jums, — tariau gyvai. — O aš jums ar 
daili?

Jau bent dvi valandos savo dvasioj kartojau, kad 
nereikia man praleisti progos nepasiteiravus atviros 
ir patikimos nuomonės tokiu svarbiu reikalu. Nuo pat 
pietų pradžios nekantriai laukiau progos to pasiklaus
ti. Ne dėl to, kad būčiau atsakymu abejojus. Bet tie
siai į akis girdėti ką kitą, o ne kleboną, sakant, kad esi 
daili, tai tikrai smagu!

— Daili, giminaite! žavinti! Niekados neregėjau dai
lesnių akių ir gražesnės burnos!

— Kokia laimė! Ir koki malonūs tie vyrai, nors teta 
gali kad ir kažin ką sakyti!

— Ar jūsų teta nemyli vyrų? Teisybė, jau ji praleido 
koketavimo dieneles.

• — Koketavimo! Man apie tai niekados nekalbėjo. 
Ar jums rodos, kad reikia koketuoti?

— Be abejo, giminaite, mano akyse tai didelė do
rybė.

— Klebone, jūs mane to neišmokėt! — sušukau.
Nelaimingam klebonui šio pasikalbėjimo metu jau 

vaidinosi skaistyklos kančios. Jis šluostė veidą ir su 
dideliu vargu rijo kavą, kuri jam buvo pilna kartybių.

— Ponas Konpratas tyčiojasi iš tavęs, — tarė jis.
— Ar tikrai, giminaiti?
— Visai ne, — atsakė Paulius Konpratas, kuris, kaip 

man rodėsi, buvo smagiai nusiteikęs. — Manau, kad 
moteris, kuri nekoketuoja, nėra moteris.

— Gerai, tada pasistengsiu tokia tapti!
— Panele Lavai, pereikim į salioną, — tarė pakil

damas klebonas.
— Geriau, — pamaniau sau, — štai klebonas jau su

pyko. Bet juk aš nieko blogo nepasakiau.
Lietus liovėsi, debesys išsiskirstė, ir aš pasiūliau 

Pauliui Konpratui pasivaikščioti sode. Ir štai mes, ne
laukdami leidimo, išėjom į sodą, sekami klebono, ku
ris beveik niūriai žvilgčioję į mudu ir galvojo, kad jo 
brangi avelė žengia į prapultį.

Mudu kaip vaikai lakstėm po drėgną žolę, sušlapom 
kojas ir triukšmingai juokėmės. Mudu šnekėjomės, ple
pėjom, ypač aš, pasakodama savo gyvenimo įvykius, 
savo rūpestėlius, svajones ir neapykantas.

O, gražus, žavintis, viliojantis vakaras!
Ponas Konpratas įlipo į vyšnią, ir nuo smarkiai pa

purtyto medžio nubiro ant manęs visas jo lietus. Pri
siėmęs pilną burną vyšnių, jisai iš medžio man šaukė, 
kad vandens lašeliai mano plaukuose žvilga kaip pasa
kiški papuošalai ir kad jis tokios- grožybės nėra dar 
regėjęs.

— O Suzona, —tariau sau viena, — tvirtina, kad jis 
toks, kaip visi vyrai. Kokia kvailė!

Grįžau į salioną, kur liepsnojo ugnis mums išdžiūti. 
Greta vienas kito susėdę, Paulius Konpratas ir aš, to
liau paslaptingai kalbėjomės.
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Philadelphijos Žinios
SUSITIKO LIETUVĮ ŠV. 

PETRO BAZILIKOJ

Toliau jis taip rašo: „Bet 
ar nedidžiausias mano nusi
stebėjimas buvo, kai, man 
esant Šv. Petro ir Povilo ba
zilikoj, per petį kažkas suda
vė... Atsisuku. Beveik sušu
kau visu balsu — pamačiau, 
kad mano kaimynas Jonas 
Balilonis mane pažino. Išėję 
iš bažnyčios, mielai pralei
dome pusvalandį besišneku
čiuodami, ir dar ilgai būtume 
kalbėję, jei ne pareigos”.

Leitenantas ir kare būda
mas nuoširdžiai atsimena sa
vo namiškius, ypač sunkiai, 
sergantį tėvelį ir vargstančią 
mamytę, visiems nuolat gelb
sti.

MINKŠTOS BAŽNYČIOJ 
KLAUPYKLOS

Teko patirti, kad šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj 
greit bus įtaisyti minkšti 
klauptukai. Tokiu būdu baž
nyčia bus labai patogi ir va
sarą vėsi, nes veikia du di
deli ir geri vėdintuvai, o žie
mą labai sveikai apšildoma.

LINKSMYBES — LINKSMYBeLES

BAZARAS - BAZARĖLIS
Rugpiūčio-August 10,11,12 Dienomis

Šv. Kazimiero Parapi jos Kieme

Tai bus viena patogiausių ir 
gražiausių bažnyčių tarp Phi
ladelphijos lietuvių.

ANKSTYVOS MIŠIOS
VASARĄ

Vasaros metu šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioj sek
madieniais pirmosios šv. Mi
šios esti laikomos 6 vai. Visi, 
kurie turi eiti anksti dirbti, 
ar nori išvažiuoti pailsėti, ga
li ateiti į parapijos bažnyčią 
ankstyvųjų mišių. Pastebėta, 
kad žmonės pradeda suprasti, 
kaip svarbu lankyti savo lie
tuviškos parapijos bažnyčią 
ir paremti ją.

LANKĖSI MARINĖ

LEITENANTAS RAŠO IŠ 
ITALIJOS

Jurgaičiai neseniai gavo į- 
domių laiškų iš savo sūnaus 
Lt. Pranciškaus Jurgaičio. 
Jis jau ilgokai kariauja tik
rame fronte. Savo kovos lau
ką pradėjo nuo Afrikos ir da
bar jau Italijoj. Afrikoj tu
rėjo daug pergyvenimų. Ne
seniai jis lankėsi Romoj, kur 
stebėjosi Romos ir apylinkių 
didingumu. Tik savo akimis 
pamatęs, rašo leitenantas, 
gali suprasti, kokios gražy
bės supa lankančius šventą
jį miestą ir jo apylinkes.

PERKA KARO BONUS

ir Earp St.
Didžiausių linksmybių, gražios muzikos, skanių 

valgių ir visokių gėrimėlių, kiek tik norės.
Daug žaidimų ir įvairių laimėjimų.
Visą laiką grieš garsi ir naujausia muzika, visi 

galės šokti ir linksmi būti, kol tik norės.
Nepamirškite atsilankyti!

Marinė cpl. Rita Muzuraitė 
vėl buvo parvykusi aplanky
ti namiškių. Ji jau tarnau
ja antrus metus ir tikisi ne
trukus gauti seržanto pa
aukštinimą. Ji patenkinta sa
vo kariniu gyvenimu ir pata
ria ir kitoms mergaitėms tar
nauti savo šaliai. Jos sesutė 
Josefina taipgi mano stoti 
jos pėdosna, kai tik sulauks 
pilno amžiaus.

Philadelphi j iečiai vis dar 
perka privatiškus karo bo
nus iš penktos paskolos. Lie
tuviai taipgi prisideda prie 
to vajaus ir nori, kad būtų 
užpildyta kvota. Daugiausia 
bonų parduoda per radijo sto
tis, lietuvių banką ir parapi
jas. Jei kas nori prisidėti prie 
to vajaus, tai paskubėkite 
pirkti lig liepos 31 dienos, o 
po tos dienos bonai ne6us jau 
įskaityti į penktą paskolą.

SERGA
Paulina Rupšienė sunkiai 

ir pavojingai sirgo kelias sa
vaites, bet vėliausiu laiku jau 
pradėjo taisytis. Savo sveika
tos pataisyti mano išvykti 
pas savo sūnus.

Nikodemas Cheleden pavo
jingai serga. Jis jau yra 83 
metų amžiaus. Bet senelis tu
ri vilties pataisyti savo svei
katą ir dar pagyventi. Jo bro- 
.lienė ponia Celedinienė labai 
rūpestingai prižiūri jį sun
kioje ligoje, nes nieko kito 
nėra, kas rūpintųsi juo.

Marijona Uždavininienė 
sunkiai serga ir šiomis dieno
mis priėmė paskutinius Sa
kramentus.

draugystės pirmininkas yra 
A. Marcinkevičius, o C. Che
leden yra sekretorius ir R. 
Uzumeckis kasininkas. Per 
šį banką lietuviai išpirko la
bai daug karo bonų. Ir patys 
lietuviai daug sudėjo į tą ban
ką.

MIRĖ

Marijona Andrijauskienė, 
49 metų amžiaus, mirė liepos 
22 ir iškilmingai palaidota 
liepos 26. Ji gyveno Camden, 
N. J. Laidotuvės įvyko iš šv. 
Jurgio parapijos bažnyčios.

I EMILIJOS GROŽIO SALONAS Į ■
SUSITUOKĖ

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

----•-----
ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

----•-----
Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

----•-----
VEIDO MASAŽAI

-- •---
Plaukų spalvos mūsų specialybe

Liepos 22 dieną šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj su
situokė Jonas Sakauskas su 
Elena Baliūnaite. Taip suda
ryta nauja lietuviška šeimy
na. Jiedu gyvena West Phila, 
bet visuomet pasiryžę laiky
tis Šv. Kazimiero parapijos.

ĮSTOJO į prekybos 
LAIVYNĄ

Alfonsas Rupšis, paskuti
nis našlės Paulinos Rupšienės 
sūnus, laisvai įsirašė į Mer
chant Marinus. Jis ten jau 
sėkmingai tarnauja antras 
mėnuo. Jo du broliukai taipgi 
tarnauja armijoj. Alfonsas 
dėl sveikatos nebuvo priim
tas kariuomenėn, bet jis no
rėjo tarnauti, ir todėl dabar 
jau yra kaip vienas karių. Al
fonsas yra gabus jaunuolis.

t < >«■» < >< > «■»< >«■»< > (>«■» < >«»<>«■»<*«■»< .%
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Direktorius
ANTANAS DZIKAS

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

į Telefonuokite: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

GIMĖ

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307 
■ S

Bronislovas ir Marija Ciap- 
kai susilaukė sūnaus, kuris 
gimė gegužės mėn. 3 dieną ir 
pakrikštytas Bronislovo var
du liepos 21 dieną, šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj. 
Vaikutis auga sveikas ir lin
ksmas.

jOSBOSIS ŠV. VARDO VYRAI

SUGRĮŽO IŠ POILSIO

Barčiai jau sugrįžo iš savo 
poilsio. Jiedu abu labai nuo
širdžiai padeda parapijos pa
rengimams, o ponia Barčienė 
sėkmingai pardavinėja karo 
bonus su kitomis komiteto 
narėmis. Sugrįžusi jau vėl 
pradėjo pardavinėti karo bo
nus ir uoliai dirba parapijos 
bazarui, kurs bus rugpiūčio 
10, 11 ir 12 dienomis.

; 1113 Mt. Vemon St., ;
; Philadelphia, Pa.
Moderniika laidojimo Įstaiga. Di-i 
delS, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynė.1 

Viskas nemokamai. Kreipkitės
1 dieną ar naktj.

■/.■.■.V.'.'.'.V.-.V.’.V.'.'.W

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

T«L REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

’Į
Šv. Vardo Centro nutari

mu, Philadelphijos vyrai or
ganizuoja dideles iškilmes 
spalių 29 dieną. Tai bus Kris- 

i taus Karaliaus šventės minė
jimas. Šventės minėjimas pir- 
miausia turės būti parapijoj. I

LIETUVIŲ BANKAS
Lietuvių Bankas, arba Li

berty Federal Savangs and 
Loan Association, per pasku
tinį pusmetį padidino savo 
turtą net $300,000.00. Dabar 
Banke yra $1,637,086.35. Tos

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.

Tetą erzino mano drąsa, laisvumas, veide spindin
tis džiaugsmas, ir ji nieko neprasitarė. Klebonas sužavė
tas, kad aš patenkinta, ir pats buvo nemažiau patenkin
tas ir taip susidomėjęs, kad net pamiršo prie mūsų 
prisidėti. A, puikus vakaras!

Pagaliau ponas Konpratas pakilo vykti, ir mes jį pa- 
lydėjom į kiemą.

Jis nuoširdžiai atsisveikino su klebonu ir padėkojo 
tetai, paskui, priėjęs prie manęs, paėmė jis man ranką 
ir tyliai tarė:

— Norėčiau, kad šis vakaras niekados būtų nesi
baigęs, mano giminaite.

— Ir aš norėčiau! Bet jūs apsilankysit, lyg ne?
— žinoma. Ir netrukus, tikiuosi!
Jis pakėlė mano ranką prie lūpų, ir bus tikra teisybė, 

kad žmogaus sielos gelmėse esama apsčiai sugedimo, 
nes ši pagarba man suteikė tokį netikėtą, tokį gyvą 
ir tikrą malonumą, kad man kilo kreiva mintis... mano 
Dieve! ar prisipažinti? — Taip, man kilo mintis, kurios 
neįvykdžiau, — pulti jam ant kaklo ir išbučiuoti abu 
jo veidu, nežiūrint tetos, nežiūrint klebono, kuris sau
gojo mudu, kaip koks naujos rūšies slibinas — papūst- 
žandis ir gerutėlis.

VII
Išvykus ponui Konpratui, daug dienų mano dvasia 

gyveno savotiškoj palaimoj, kurią vargiai įstengčiau 
aprašyti. Mane užplūdo įvairūs jausmai, kurie pasi
reikšdavo tuo, kad šokinėdavau ir sukdavausi, nes 
gana ilgą laiką pastarąja priemone parodydavau viso
keriopus savo jausmus.

Gerokai prisisukusi puldavau į žolę ir, įsmeigus akis 
į dangų, svajodavau apie eilę dalykų, visiškai nieko ne
galvodama. Ši smagi dvasios būsena, kai siela skendėjo 
savotiškam susnūdime, svajingoj rimtyje, panašioj į 
miegą, nors visai budėtum, paliko man švelnių atmini
mų. Nuo to laiko aš kaip pamišus prisirišau prie dan
gaus skliautų, kurie nuo tada man rodėsi esą verti su
sidraugauti su mano mintimis — liūdnomis ir linksmo
mis, rimtomis ir lengvomis.

Savo vaizduotei leidus klajoti tamsiais, tokiais ne
aiškiais keliais, jog jai reikėjo apgraibomis eiti, aš ją 
susigrąžindavau į šviesą ir gėrėdavausi ponu Konpra-

tu. Juokiausi atsimindama jo atvirą veidą, jo gerą juo
ką, baltus jo dantis. Patiko man, kad jis pabučiavo ran
ką, ir mane pagaudavo tikra linksmybė pamąsčius, kad, 
jei būčiau nemetus savo minties, būčiau galėjus pabu
čiuoti jį į abu veidus. Ilgai puoselėdavau šiuos švelnius 
jausmus, kol pagaliau tardavau sau, kodėl mano siela 
eina per šiuos įvairius laipsnius.

Pasiekus tą trapią vietą, mano vaizduotė pradėdavo 
gaubtis sutemomis, kur ji grūmėsi su neaiškiomis, taip 
neaiškiomis mintimis, kad beviltiškai pasitraukdavau 
ir mąstydavau apie burną, kuri man patiko, apie akis, 
kurios man šypsojosi, apie tą išraišką, kurios ryžaus 
niekados nepamiršti.

Bet mano mintys — tie keisti padarai — neilgai davė 
man ramybę, ir pamažu patekau į jų valią. Taip klai
džiojau neaiškume, kol vieną dieną sugalvojau kai ku
riuos įspūdžius sustiprinti savo mėgstamųjų herojų 
įspūdžiais, ir man atsiskleidė vienas pagrindinis da
lykas.

Aš susekiau, kad esu įsimylėjus ir kad meilė — ma
loniausias dalykas pasaulyje. Dėl šito atradimo neap
sakomai nudžiugau. Pirmiausia —mano gyvenimą 
puošė grožybė, kad ir neaiški, bet vis dėlto tikra; pa
galiau — kadangi aš mylėjau, tai ir mane tikriausiai 
mylėjo. Taip, aš mylėjau poną Konpratą, nes jis mane 
sužavėjo, todėl ir mano vaizdas turėjo sukelti jo širdy 
panašų perversmą, nes ir aš jam atrodžiau žavinti. 
Mano visiškai nepatyręs protas toliau nesiekė ir ten
kinosi tais išvedžiojimais ir mano laime.

Vienas atradimas sukelia kitą, ir ėmiau mąstyti, 
kad Pranciškaus I simpatijoj moterims apskritai ir 
ypač Onai artimo meilė galėjo visai ne daug ką lemti; 
kad ir meilė visai nebuvo panaši į prielankumą, nes aš 
gerbiau savo kleboną ir visai netroškau jo pabučiuoti, 
o Pauliui Konpratui pulti ant kaklo manęs neilgai bū
tų reikėję maldauti; kad buvo labai juokinga taip pas
laptingai ir išsisukinėjant kalbėti apie tokį paprastą 
dalyką, kuriame tikrai nebuvo nė šešėlio blogo.

„Bet klebonas, — mąsčiau, — apie meilę, matyt, 
gavoja klaidingai ir keistai, nes, negalėdamas tuoktis, 
jis negali nė mylėti. Tačiau Pranciškus I buvo vedęs ir... 
Aš čia nieko nesuprantu! Reikės pasiteirauti”.

Mano galvoj buvo toks sąmyšis, kad, nors iš anksto

Liepos-July 27, 1944 JOB® MEILI 
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- - - - - - - - - -  i išnyks mums brangi istorii - 
medžiaga. Labai prašon 
knygnešius, jų vaikus, jų g 
mines ir šiaip inteligentus si 
rašyti visus atsiminimus | 1/ 
tų laikų, kada slaptai bui 
knygos gabenamos. Kiek g 
Įima smulkiau aprašyti ki 
knygas platino, kokias km 
gas, su kokiais kitais kny 
nėšiais bendradarbiavo, ki< 
nukentėjo nuo sargybinių 
rusų žandarų, kaip knygi 
slėpė ir tt. į

Jei kai kurie inteligent 
rastų, kad jiems būtų len 
viau knygnešių atsiminim 
surašyti angliškai, tegu na 
doja tą kalbą. Visą surink 
medžiagą prašome siųsti a 
resu:

Rev. J. Prauskis, 3230 Į 
Lituanica Ave, Chicago 8,1 
Pageidautina, kad būtų pr 
dedamos ir knygnešių fot 
grafijos iš senesnių laikui 
kaip jie dabar atrodo.

Lietuviškoji bakūžė Sibiro 
taigose

Chicagoje gautas laiškas iš 
Sibiro nuo Zinos ir Lidijos 
Antanauskų. Juodvi gyvena 
Novosibirsko apylinkėse, Si
biro taigose. Matyt, kad joms 
pasisekė išeiti į šiokią tokią 
laisvę ir įsigyti mažą bakū
žėlę prie upės kranto, kur tyr
laukių nuošalumas, bet kur 
laikraščiai vis dėlto pasiekia. 
Abidvi jos dirba kolchoze. 
Jos liūdi, kad tėvas nuo jų at
skirtas ir kad negauna laiš
kų nuo savo artimųjų iš Sibi
ro. Jos prašo atsiliepti Joną, 
Oną ir Rūtą Urbanus, kilu
sius nuo Zarasų ir paskutiniu 
laikotarpiu gyvenusius Chi
cagoje.

Prašoma p. Urbanus kreip
tis į „Draugo” redakciją gau
ti smulkesnių informacijų. Iš 
Sibiro laiškas siųstas papras
tu, ne oro, paštu, registruo
tas ir atėjo per keturis ir pu-
sę menesio (LKFSB.)

Lietuvis vedėjas institute
Pereitų metų pabaigoje ku

nigu įšventintas salezietis 
tėv. N. Saldukas Kolumbijoje 
gavo naują paskyrimą: 
Hagues mieste eina ekonomo 
ir mokslo vedėjo pareigas Sa
leziečių Agronomijos Institu
te.

Vietos saleziečiai ir moks
leiviai, kuriuos jis prieš šven
timus mokė, suruošė jam pa
gerbti akademiją, kurios me
tu buvo turininga programa 
su maršu, himnu, poezija, mo
nologais ir dialogais, orkes
tro muzika (sugrojo net ir 
Lietuvos himną), netgi su 
futbolo rungtynėmis.

Kolumbijos lietuviai į savo 
raštą dėl Lietuvos laisvės ga>- 
vo atsakymą nuo Kolumbijos 
Užsienio Reikalų ministerio 
ir nuo Anglijos ambasado
riaus, kuris ypatingai pasižy
mėjo savo nuoširdumu ir 
prielankumu.

Rinkime linygnešiu atsimini
mus

Slaptasis lietuviškos spau
dos platinimas, kurį vykdė 
Lietuvos knygnešiai, yra la
bai svarbus darbas lietuvių 
kultūrai. Svarbu, kad istori
jai išsaugotume ko daugiau
sia tų knygnešių atsiminimų. 
Žinome, kad daugelis knygne
šių, patekę pavojun, pabėgę 
atkeliavo į Ameriką. Kai ku
rių iš jų atsiminimai surašy
ti ir atspausdinti „Knygne
šio” tomuose, bet ne visi.

Yra baimės, kad knygnešiai 
nusineš juos į kapus ir taip

numačiau nemalonias klebono nuomones, ryžausi jį 
užklupti su šitais slidžiais klausimais.

Vargšas klebonas tikrai matė, kad mano siela labai 
drumsčiasi, bet jis turėjo perdaug gudrumo ir sveiko 
proto, kad išsiduotų teikiąs reikšmės įspūdžiams, ku
riuos sukurstyta, galėjau prisipažinti. Jis stengėsi ma
ne išblaškyti visomis jam įmanomomis priemonėmis, 
ėmė kasdie ateidinėti į Krūmynę ir be galo užtraukti 
pamokas.

Sėdėjom prie savo lango; teta jau kuris laikas sirgo 
ir buvo pasitraukus į savo kambarį; aš klaidžiojau die
vai žino kur, o klebonas stengėsi man išaiškinti užda
vinius.

— žiūrėk, Regina, ką padarei; skaičiavai kilogra
mais vietoj gramų. O čia, % padauginus iš...

— Klebone, — tariau, — atspėkit, kas žemėj gra
žiausia.

— Kas gi, Regina?
— Meilė, klebone.
— Mažyte, ką tu pasakei! — neramiai sušuko kle

bonas.
— O, tą dalyką puikiai pažįstu, — tariau purtydama 

galvą, lyg puikiausiai viską suprasdama. — man net 
atėjo į galvą, kodėl jūs niekad apie jį nė pusę žodžio 
neužsiminėt, nors jis visur matyti.

— Tai tau skaityti romanus, panele; tu rimtai žiūri 
į prasimanymus.

— Kaip negerai jums prieštarauti, klebone, bet ge
rai žinot, kad gyvenime žmones suveda meilė, ir tai la
bai gražu.

— Panašūs klausimai jaunų mergaičių neliečia, Re
gina, ir tau nepridera apie juos kalbėti.

— Kaip — neliečia jaunų mergaičių! Juk gi jos myli 
ir jas myli.

— Koks vargas man, — sušuko klebonas, — susi
durti su panašia galva!

— Klebone, mano galvos nepeikit; ji man labai pa
tinka, ypač kai ponas Konpratas pasakė, kad ji daili.

— Regina, ponas Konpratas pasityčiojo iš tavęs. Su
siprask, kad jis tave palaikė maža, nereikšminga mer
gaite.

— Visai ne, — atsikirtau įsižeidus, — nes jis man 
pabučiavo ranką, žinot, ką tuosyk galvojau?
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Lietuviai Argentinoje ir 
Uragvajuje

Argentinos lietuviai suni 
še gražų Motinos Dienos n 
nė j imą. Kai kurios lietuv smeilejr 
atvyko į minėjimą apsireng 
sios tautiniais drabužiais. |

Urugvajaus
garsėja keletas lietuvių: Pa 
la Jarmalavičiūtė yra ,,So sakė. Be 
re” teatro pirmoji balerin 
ji turi savo baleto studi; 
kurios pasirodymo metu vi 
tinę spauda su didele pag£ -įgyveni- 
ba mini tos lietuvaitės vare 
Krepšiasvydininkas V. Ci< 
linskas turi kelius naciona -uis daf
nio ir tarptautinio nugalėto x 
diplomus ir jo vardas daži 
matyti Urugvajaus spaud Labai 
skiltyse. Ona Mockutė dal 
vau j a vietinių intelektua 
ruošiamuose 
parengimuose kaip pro;
mos pildyto j a. 
spauda ją laiko daug žade 
čia meno pajėga.

Pietų Amerikos lietuv 
Rutkus ir Mažeika turi liet 
višką cirką, kurio vardas 1 
čiau parinkta „Mexico”. A 
gentinos lietuviai turi sa’ 
orkestrą „Nemunas”.

$ nedega 
įjaiir su 
įaiaAm-

f aip ak- 
lįmąja

laikraščiuo iotikuž-
jatt sta-

kultūriniuo

Ur ag va j a

Nan ne- 
.irimonės,

.x^etuo- 
zįasi su

Stotam

ibdne-
i
i pakal

i^Vieš-

si žemėj, 
s daug 
-aulų ir 
fiikariop

Tad 
? Petrui:

Pulk. Petraičio atsiminimi mtąir 
jauspri- 
jėiiiu

ispaniškai
Pulkininko Petruičio ate 

minimų knyga yra pasieki! J. 
Argentiną. Vietos lietuvi . 
svarbesnes jos ištraukas riį > 
šiasi panaudoti Argentina i • 
spaudoje. Visiems skaiči 
siems baisias lietuvių poli 
nių kalinių kančias, apraš 
mas pulk. Petruičio, pada 
tas didelio įspūdžio.

Ą per- 
s®Vieš- 
ikvatojęs 
2®, kad

’ Petras su-
^stūūki-

Iš ko gali 
gaus geruma 
kuoti žmoga 
meningumu, 
ar turtais? I 
lime spręsti, 
tas? Gal ats 
lės!

Aiškumo i 
pirmiausiai 
tos pasaulį. 1 
me, kokie mi: 
ar žemė yra 
kurie tarnai 
pasauliui. Ą 
aukštesnį lai 
radai. Miner: 

>mė neauga i 
augmenąliai 
augmenėliai 
nas. Augmer 
ja, neskrajo; 
ne tik auga 
persikelia iš 
kitą. Taigi, 
aukštesnę vii 
nija. Mes s; 
žemė gera, k 
ga. Taigi, žei 
kuojame jos 
mu aukštesn 
augmenijai, 
menėliai yra 
gali naudotis 
relis, gyvulė 
vadinas, kur 
aukštesniam 
nijai. Pauki 
gyvulėlių ge 
me jų pasit 
niarn pasai 
Virš žmogau 
nis pasaulis, 
saulis. Kaip 
menų ir gyv 
kuojame jų 1 
tesniam paša

— Na! — atsakė klebonas, kuris sėdėjo kaip a 
adatų.

Štai, klebone: aš jo vos neapkabinau. 1 .
— Nesąmonė! Jei nepažįsti žmonių, tai nė nepuį ’namai”, 

jiems ant kaklo.
— O, bet kodėl ne! Ir be to, jei ten būtų buvus mo 

ris, man visai nebūtų kilus panaši mintis.
— Kodėl, Regina? Tu niekus plepi.
— O, kadangi...
Po šito rimto atsakymo ėjo tyla, ir aš iš apačios tyi 

nėjau kleboną, kuris burzdėjo, šniaukštė taboką, noi 
damas susivaldyti.

— Gerasai klebone, — tariau, duodama suprasti, 
kad jūs būtumėt toks malonus...

— Kas dar, Regina?
—O štai, aš jus truputį paklausinėčiau apie tuos d *.. 

lykus, kurie kvaršina man galvą. |
Klebonas susigūžė fotely, kaip žmogus, kuris ką no * PUIKIUS 

labai svarbaus sprendžia.
— Na, Regina, klausau. Verčiau atvirai pasikalbę 

kas tau rūpi, negu sukti galvą ir klaidžioti.
— Klebone, aš visai nesuku galvos ir neklaidžioju 

tik daug mąstau apie meilę, kadangi...
— Kadangi?...
— Nieko. Pradžiai pasakyti, kas tai yra: jei jūs mal 

pabučiuotumėt ranką, atrodytų man juokinga ir ni 
taip malonu, nors myliu jus iš visos širdies, ąį visa 
priešingai buvo su ponu Konpratu?

— Kaip, kaip? Ką sakai, Regina?
— Sakau, kad man buvo labai malonu, kai poną 

Konpratas bučiavo ranką, tuo tarpu jei jūs...
— Bet, mažyte, tavo klausimas kvailas ir tavo mini 

mas įspūdis nieko nereiškia ir visai dėmesio nevertas
— A!... Aš kitaip manau. Dažnai galvoju apie tai, i 

štai ką atradau: pono Konprato pasielgimas man buvj 
malonus, nes jis jaunas ir galėtų būti mano vyras,! 
jūs esat senas, ir klebonas niekados nesituokia.

— Taip, taip, — atsakė nesąmoningai klebonas.
— Nes prie savo vyro visados prisiriši iš meilės, lyį 

ne?
— Be abejo, be abejo.

(Bus daugiau)

KTaip,

JTai gal 
ti vienai

^pernak- 
^nanap- 
3 įsižeidė, 

žabmel- 
^Diidun- 
įŠv.Pet-

Mkėjus 
F$®|sa- 
p atsa- 
pviešbu- 
•hriete- 
h Kristu- 

ppasiū- 
rstraširdį 
p nuėjo 
paiiiką. 
r5 namus 
p Jei 
Hausjtij, 
pAšti- 
hyratik- 
< Bet 
ĮW?

ir žmogaus 
jame jojo au 
navimu aukš 
dvasiniam i 
garbei ir sieli

Vadinas, į 
ir veikimo v: 
nuo meilės.

Meilė jmų 
artimu. Meili 
gus tikrai g; 
Povilu: „Aš 
žemintas, m 
apstume gy 
pratintas pri 
visokių aplin 
tus ir alkti, 
kentėti skun 
tame, kurs 
(Pilyp. 4, 12

Teauga, t 
širdyse dor 
meilė ir tep; 
beje gailesti]

Parama Liet

ft ■Ac' ; X

^Prie

tikrai 
i/Waus. 
pžmoge-

Naciams 
stojant prieš 
tik nedaugei; 
stybių gali 
atstovybė. L: 
tuvos atstov 
no.

Lietuvos a 
gi ir nukentė 
ro lietuviam 
galima siųsti 
F. Boll, 101 
Scranton. P"
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akūže Sibiro 
ose
itas laiškas iš 
os ir Lidijos 
uodvi gyvena 
pylinkėse, Si- 
,tyt, kad joms 
i šiokią tokią 
i mažą baku- 
anto, kur tyr- 
nas, bet kur 
eito pasiekia, 
’ba kolchoze, 
y as nuo jų at- 
legauna kiš
imųjų iš Sibi- 
siliepti Joną, 
rbanus, kilu- 
ir paskutiniu 
enusius Chi-

išnyks 
medžiaga, > 
knygnešiu p 
mines ir Ši J 
rašyti vis^ 
ty laikų, l ; 
Wgos gak 
Įima smulįį? 
knygas pljį 
gas, su kok 
nėšiais beaj 
nukentėjo J 
rusų žandai ] 
slėpė ir tt

’banus kreip- 
idakciją gau- 
formacijų. Iš 
istas papras
ti, registruo- 
:eturis ir pu- 
FSB.)

,s institute
abaigoje ku- 
3 salezietis 
Kolumbijoje 
paskyrimą: 
na ekonomo 
pareigas Sa- 
ijos Institu-

iai ir moks- 
j prieš šven- 
ošė jam pa
kurtos me- 

i programa 
poezija, mo
jais, orkes- 
rojo net ir 
i, netgi su 
lis.
iviai į savo 
laisvės ga> 

Kolumbijos 
ministerio 
ambasado- 
gai pasižy- 
rdumu ir

ii atsimini-

škos spau- 
:urį vykdė 
ai, yra la- 
is lietuvių 
tad istori- 
) daugiau- 
Lsiminimų. 
is knygne- 
n, pabėgę 
ą. Kai ku- 
ai surašy- 
„Knygne- 
le visi, 
nygnešiai 
is ir taip

fadžia 2 pslp.)
Is žmogaus dvasi- zy^as-- 
kauliui yra tuo, kuo lt“ Pa‘
lite medžiaginiam pa- 
|Nes jame mes gyve- 
fiudame ir esame”
7, 28). Žmogus jau- 
Janta ir žino, kad be 
agalbos, kurią dažnai 
ler kitus žmones, jis 
[tų savo tikslo. O vis- 
sbai daug žmonių, ku- 
|li nei Dievo nei arti- 
etarnausiu!” kitados

Jei kai U liuciferis. „Netarnau- 
rast^kadiV ‘

‘lis tarė: „Priimčiau, bet esu 
Už tai žydai mane

Mūsų bažnyčia jau baigia
ma dekoruoti, ir už poros sa
vaičių manoma visai baigti 
darbus.

surasyti 
boja tą kalbd 
medžiagą
resu:

Rev. J, jJ 
JtuanicaAd 

Pageidautinai 
dedamos ir J 
grafijos iš st: J 
kaip jie daba? 1

Lietuviai

Jhai murma puikuolis, 
jlkad visi jam tarnau- 
|e jis kitiems. Jis nau- 
pievo ir artimo meilės 
,|ir miršta neatsilygi- 
[le. Puikuolis mano e- 
Itingas ir pralobęs, o 
[kad nelaimingas, ap- 
Įas, beturtis, aklas ir 
[Apr. 3, 17).
legdami daiktai švie- 
Itik dėl to, kad jie yra 
[saulės spindulių. Ak- 
riklas ir į juos pana- 
tktai nesutraukia sau- 
kdulių, ir todėl nedega 
lečia. Taip lygiai ir su 
pis. Kurie sugeria Am
is Saulės spindulių, jie 
levo ir artimo meile ir 
I Kurie gi, kaip ak- 
Ipersisunkia Amžinąja 
[jie nešviečia, o tik ūž
ėtą, kaip akmens sta- 
įba stiklinė žvakė. Be 
antieji ir šviečiantieji 
! susilieja greičiau ne-

Argentina 
i šė gražų Motį 
, nėjimą. Kai į 

atvyko į rninėį 
sios tautiniais j

Uragvaja® 
garsėja keletu 
la Jarmalavi® 
re” teatro pig 
ji turi savo M 
kurios pasiii 
tinė spauda k FiečiantieJi- Ir žmonės, 
ba mini tos liecUiečia dievišku gyveni- 
KrepšiasvytfelinSiniauJia> nevegetuo- 
linskas turi 
nio ir tarptaut 
diplomus ir jod 
matyti Uragvd 
skiltyse. Onai 
vauja vietinnjl 
ruošiamuose iį 
parengimuose ir 
mos pildytoji I M 
spauda ją ttFeno kar?- k^rtJ Vi®s' 
čia meno pajfe

Pietų Ameiik .
Rūta ir Jie Han:, mate daug
viską cirką, te 
čiau parinktai 
gentinos lieta 
orkestrą „NeK

ieniui, bet jungiasi su 
us pakviestaisiais dar- 
jo vynuogyne.
gus negali duoti kitam 
| patsai neturi. Labai 
[neturi dėl to, kad ne- 
įrėti ir neima.

okykim iš pasakai-

gezus su šv. Petru ėję 
iti, kas dedasi žemėj.

Pulk. Petrai®:

jių, trūnančių kaulų ir 
vaizdų. Pavakariop 

įdūrė priemiesty. Jau 
gerokai pavargę. Tad 
tojas taręs Petrui: 
nano sūnau, į miestą ir 
eraširdį, kurs mus pri- 
akvynei. Aš palauksiu 
lęs ant akmenėlio”.Pulkininko K

minimų knyga F getras patraukęs mies- 
Argentiną. B Fi • £ iaocj o nncralpfn DPr_ svarbesnes jos b 
šiasi panaudoti 
spaudoje. Vise 
siems baisias fe

mas pulk. Pete 
tas didelio «

— atsakė klebonas, kuris?:

“t. Sutikęs sargybinį ir 
sęs, ar negalėtų per
ti savo patalpose Vieš- 
argybinis nusikvatojęs 
Į,Ar proto neturi, kad 
jį įleisti į valdišką na- 

Te, nėra jam vietos.” 
ęs toliau, šv. Petras su- 

fjrįžtantį įš miesto ūki- 
| „Ar tamsta vietinis”? 
įisė jo šv. Petras. „Taip, 
įmano ūkis ir namai”, 
lė ūkininkas. „Tai gal 
tumei Kristų vienai 
pi”? „Jei užmokės, ko- 
e. Ir patį velnią pernak- 
įu, jei tik gerai man ap- 
|ų”. Žmogelis įsižeidė,

klebone: aš jo vos neapkabte-j 
monė! Jei nepažįsti žmonid 

:aklo.
: kodėl ne! Ir be to, jei ten K 
sai nebūtų kilus panaši mins 
, Regina? Tu niekus plepi 
dangų..
mto atsakymo ėjo tyla, ira$š| jį pavadino stabmel- 
>ną, kuris burzdėjo, šniaukšt?: 
valdyti.
ai klebone, — tariau, duoda: 
umėt toks malonus... 
ar, Regina?
aš jus truputį paklausinėt 

? kvaršina man galvą.
susigūžė fotely, kaip žmogų?1 

lūs sprendžia, 
egina, klausau. Verčiau ate’d 
i, negu sukti galvą ir klaidi 
le, aš visai nesuku galvos d 
stau apie meilę, kadangi. I 

gi?...
Pradžiai pasakyti, kas tai Pi 
lėt ranką, atrodytų man pi 
, nors myliu jus iš vis® Į 

ivo su ponu Konpratu? 
:aip? Ką sakai, Regina? I 
kad man buvo labai I 

učiavo ranką, tuo tarpu ja v| 
įžyte, tavo klausimas kvatl 
nieko nereiškia ir visai dtl 
: kitaip manau. Dažnai gafe; | 
au: pono Konprato pasieki 
jis jaunas ir galėtų būti ^1 

s, ir klebonas niekados neš^Į 

ip, — atsakė nesąmoningi pi 

? savo vyro visados pristK

[ir murmėdamas nudun- 
Isavais keliais, šv. Pet- 
idutino toliau.
pamas į miestą jis pa
po gėlyne labai puikius 
Is. Bet kiemininkas jo 
tėjo įleisti. Paaiškėjus 
tams, pašaukė namų sa
iką. šis į prašymą atsa- 
|Mano vila nėra viešbu- 
IPagalvojęs, kad priete- 
Imą palaikyti su Kristu- 
|al būtų pravartu, pasiū- 
reiptis į savo geraširdį 
Igą. Bet šv. Petras nuėjo 
Itan. Susitiko darbininką, 
[priimtum į savo namus 
Ižų vienai nakčiai?” „Jei 
[nuo manęs priklausytų, 
pa, kad priimčiau. Aš ti- 
įkad jo mokslas yra tik- 
F jo darbai dieviški. Bet 
piano draugai pasakys? 
teturiu drąsos”.
[■ Petras ėjo toliau. Prie 
įbs gatvės pamatęs gra- 
piamą, manė, kad tikrai 
polis neatsakys. Užklaus- 
biažo ūgio, storas žmoge-

juoks. Ne, negaliu.”
Šv. Petras užėjo į garsųjį 

viešbutį. Ir čia negauta vie
tos, nes nugastauta, kad su
sirinkusiems tą vakarą poli
tikieriams gali būti planai su
griauti.

Miesto sode šv. Petras su
tiko ponią su dukrele. Užkal
bino ją. Šioji atsakė: „Dėko
ju už pasiūlymą priimti tokį 
svečią, kuris kalba apie lauko 
lelijas. Tikrai pasakytų pa
mokslą prieš madas. Ne, 
galiu.” Tada šv. Petras 
klausė mergaitės, ar šioji 
priimtų V. Jėzų. Sužibo 
akys, ir šypsodamosi ji atsa
kė: „Noriai, nes tikiu, kad 
jis man atneš dovanų”. „O 
jeigu neatneštų, ar priim
tum”, užklausė šv. Petras. 
„O, ne, nepriimčiau!”

Grįžo šv. Petras prie savo 
Viešpaties, negavęs pas žmo
nes jam nakvynės.

Iš ko galima spręsti žmo
gaus gerumą? Ar galima sai
kuoti žmogaus gerumą rau
meningumu, svoriu, išvaizda 
ar turtais? Ne. Iš ko tad ga
lime spręsti, ko žmogus ver
tas? Gal atsakysi: iš jo mei
lės!

Aiškumo dėliai, paimkime 
pirmiausiai mineralinį gam
tos pasaulį. Kaip mes sužino
me, kokie mineralai, akmenys 
ar žemė yra geresni? Gi tie, 
kurie tarnauja aukštesniam 
pasauliui. Augmenija užima 
aukštesnį laipsnį, negu mine
ralai. Mineralas, akmuo, že
mė neauga ir nesidaugina, o 
augmenąliai auga ir daugins, 
augmenėliai auga ir daugi
nas. Augmenėliai nevaikščio
ja, neskrajoja, gi gyvūnėliai 
ne tik auga ir dauginas, bet 
persikelia iš vienos vietos į 
kitą. Taigi, gyvūnija užima 
aukštesnę vietą, negu augme
nija. Mes sakome, kad toji 
žemė gera, kurioj viskas au
ga. Taigi, žemės gerumą sai
kuojame josios pasitarnavi- 
mu aukštesniam pasauliui — 
augmenijai. Lygiai tie aug
menėliai yra geresni, kuriais 
gali naudotis paukšteliai, žvė
relis, gyvulėlis ir žmogus,— 
vadinas, kurie tarnauja dar 
aukštesniam pasauliui, gyvū
nijai. Paukštelių, žvėrelių, 
gyvulėlių gerumą sprendžia
me jų pasitarnavimu proti
niam pasauliui — žmogui. 
Virš žmogaus dar yra kilnes
nis pasaulis. Tai dvasinis pa
saulis. Kaip mineralų, aug
menų ir gyvūnų gerumą sai
kuojame jų tarnavimu aukš
tesniam pasauliui, taip lygiai 
ir žmogaus gerumą saikuo
jame jojo aukojimusi — tar
navimu aukštesniam, būtent, 
dvasiniam pasauliui: Dievo 
garbei ir sielų amžinai laimei.

Vadinas, nuomonių, valios 
ir veikimo vienybė priklauso 
nuo meilės.

Meilė jungia su Dievu ir i 
artimu. Meile liepsnojąs žmo- dovanėles surinkusiai p. 
gus tikrai gali sakyti su šv. liūnaitienei.
Povilu: „Aš moku ir būti pa-! Dėkingai prisimename vi- 
žemintas, moku taip pat ir ’ n
apstume gyventi, (esu pri
pratintas prie visa ko ir prie 
visokių aplinkybių), būti so
tus ir alkti, apsčiai turėti ir 
kentėti skurdą. Aš visa galiu 
tame, kurs stiprina mane” 
(Pilyp. 4, 12-13).

Teauga, teliepsnoja visų 
širdyse dorybių karalaitė 
meilė ir tepasireiškia vieny
bėje gailestingumo darbai.

ne- 
už- 
ne- 
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Šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje.
Per mūšius Lietuvos sostinėje ši bažnyčia smarkiai nu

kentėjusi. Ji yra ypač brangi kiekvienam lietuviui, nes ji 
jau nuo seniai, net lenkų okupacijos metu priklausė lietu
viams. Jos ilgametis klebonas kun. K. Čibiras buvo prieš 
pora metų užmuštas, bolševikams iš lėktuvų bombarduo
jant Vilnių.

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Marianapolis ' atsiminti velionį kleboną 
Amžiną Atilsį sukalbėti...

ir

Parama Lietuvos atstovybei

Naciams ir bolševikams 
stojant prieš Lietuvos laisvę, 
tik nedaugelyje Europos val
stybių gali veikti Lietuvos 
atstovybė. Laisvai veikia Lie
tuvos atstovybė prie Vatika
no.

Lietuvos atstovybei, o taip 
gi ir nukentėjusiems nuo ka
ro lietuviams šelpti, aukas 
galima siųsti adresu: Rev. J. 
F. Boll, 1073 Jackson St., 
Scranton, Pa.

Rudenį bus didelis koncer
tas. Tariamasi su operos dai
nininke B. Darlis.

Rochester, N. Y.
Liepos 21 ir 22 dienomis 

mūsų parapija turėjo fėrus. 
Penktadienį vakare buvo šal
toka, ir publikos mažai susi
rinko, bet šeštadienio vakare 
atšilo, tai parapijos daržas 
buvo pilnas žmonių. Apkrau
tos įvairiais daiktais lenty
nos ištuštėjo. Manoma turėti 
gražaus pelno parapijos rei
kalams. Visam parengimui 
daug pasidarbavo parapijos 
komitetas, o labiausiai kun. 
Pr. Valiukevičius.

Mūsų klebonas kun. J. Bak
šys išvyko poilsio.

Šiomis dienomis parvyko 
iš Pacifiko fronto lakūnas J. 
Brown atostogų pas savo tė
velius. Jis 30 kartų bombar
davo priešo pozicijas ir vis 
sveikas grįždavo atgal.

Praeitą savaitę paštas su
vėlino prisiųsti „Amerikos” 
laikraštį, užtai neplatinta 
prie bažnyčios.

Rep.

New Haven, Conn.

ir išgirsti kun. J. Prunskį. 
Gaila, kad mes neišnaudojom 
tokios progos sušaukiant — 
suruošiant viešas prakalbas. 
Juk svečiai iš kitur tokia re
tenybė. Žmonės išalkę pasi
klausyti kalbėtojų ir dar to
kio masto, kaip kun. Pruns- 
kis.

Gal tai yra kaltė parapijos 
komiteto, kad lietuviškais 
reikalais taip labai nesusivo
kia arba nesiinteresuoja, o 
mūsų klebonas juk per dide
lio amželio, kad pajėgtų vis
kuo apsirūpinti. Kuomet bur
liokai specialiai siunčia į čia 
kasmet po kelis savo propa
gandistus skiepyti savo idė
jas, mes nemokame pasinau
doti laiminga proga. Dauge
lis mūsų kolonijos darbuoto
jų net ir nežinojom, kad tokį 
svečią čia turėjom net per 
kelias dienas.

Nors ir labai ant greitųjų, 
bet tą pačią dieną įvyko ma
žas subuvimas pagerbti kun. 
Prunskį p. B. Starkienės na
muose, dalyvaujant būreliui 
svečių. Pasikalbėjom lietu
viškais ir mūsų kolonijos rei
kalais. Padainavom, užkan- 
džiavom. Pavėžinant mum vi
siem svečią į namus susto
jom valandėlei pas p. p. Čes- 
nulius. Ponia česnulienė pui
kiai skambina Chopiną ir 
mus teikėsi pavaišinti gražia 
piano muzika. Ji puikiai 
skambina.

ALK. Vargonininkų 
Metinis Seimas

Amerikos Lietuvių R. K. 
Vargonininkų Sąjungos Sei
mas įvyks 1944 m. rugpiūčio 
(August) 23 d., Plymouth, 
Pa.

Seimas prasidės Šv. Mišio- 
mis 9:30 vai. ryte, šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčioje.

Visus, kuriems tikrai rūpi 
organizacijų ir chorų bei 
„Muzikos žinių” ateities ge
rovė, kviečiu šiame seime da
lyvauti.

Aleksandras J. Aleksis
A.L.R.K.V.S. Centro Pirm.

Chicago, Ill

Tropiški karščiai priminė 
tėvynės ilgesį A. Grėbliūnui, 
kurs tarnauja pietų Paci
fico saloj virėju. Jūrininkas 
buvo užsiauginęs pėdos ilgio 
barzdą, bet viršininkai pata
rė nuskusti. Jo brolis Lt. 
Grėbliūnas taiso kareivių 
dantis šiaurinėj Afrikoj.

□, be abejo.
(Bus daugiau)

~ 'x .Jk .A. t

—A

Kolegijos Rėmėjų Seimas
Ateinantį sekmadienį, lie

pos 30 dieną, Marianapolyje 
šaukiamas Marianapolio Ko
legijos Rėmėjų seimas. Kitais 
metais šie seimai įvykdavo 
rudenį, bet šiemet nutarta su
sirinkti anksčiau, kad seimo 
atstovai ir svečiai, be posė
džių, dar turėtų progos pasi
žiūrėti, kaip Marianapolis at
rodo vasarą.

Liepos 30 dieną seimas bus 
pradėtas iškilmingomis mi- 
šiomis 11 valandą. Tuo būdu 
ir tie žmonės, kurie atvažiuos 
traukiniu, dar spės į pamal
das.

12 valandą bus bendri at
stovų ir svečių pietūs.

Posėdžiai prasidės 1 valan
dą. Juose, be įprastų prane
šimų ir apyskaitų, bus svar
bi paskaita aktualiais lietu-

Glyndon Avė. yra trumpa 
gatvė, bet lietuvių ten nema
žai gyvena. Tarp jų našlė 
Lukpetrienė gyveno savam 
namukyj. Kažkas jai užėjo, 
kad kelinti metai, kai dar jos 
vyras buvo gyvas, pradėjo 
viena sau garsiai kalbėti ir 
dainuoti. Ilgą laiką visi į jos 
dainas dėmesio nekreipė, tik 
šį liepos mėnesį kai kurie gy
ventojai pasirašė prašymą, ir 
ją išvežė į miesto pamišėlių 
namą.

J. K.

Bridgeport, Conn

Įsteigė Šalpos skyrių
Praėjusią savaitę Ameri

kos Lietuvių Tarybos Bridge
port skyrius buvo sušaukęs 
savo specialų susirinkimą,

Liepos 18 d. Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyriaus susi
rinkime pranešta, kad rugsė
jo 3 d. įvyks didelis ir įdo
mus išvažiavimas Sea Cliff 
Inn Morris Cove. Rengia ben
dromis jėgomis Conn. Tary
bos valstybės skyriai. Mūsų 
nariai turės pasirūpinti su
rengimu. Rengimo komisiją 
sudaro V. Kripaitis, M. Vo
kietaitis, J. Tamulis, M. Da- 
bužinskienė, J. šilkienė.

Svarstyta apie steigimą 
Lietuvai šelpti skyriaus. Ati
dėta sekančiam susirinkimui. 
Visi atstovai yra susirūpinę 
dabartine Lietuvos padėtimi 
ir visi yra pasiryžę kokiu 
nors būdu prisidėti jos gel
bėjimui.

Draugijų veikla šiek aptilo 
vasaros metu. Rudeniop ir vėl 
gal išsijudinsim. Manome 
rimčiau paimti savo dainas ir 
giesmes. Kai kokia pramoga, 
balius, pasirodymas — gies
mininkų netrūksta. Visi rėkia 
savomis gaidomis. O kai yra 
kviečiami mokytis, tai 
vienas kitas atsilanko.

Seselė Asizi pareiškė,
taip toliau negalima: į pamo
kas turėsim lankytis, arba 
kas kaip mokam negalėsim 
rėkti.

Čikagos lietuviai gausiai 
aukojo savo kraujo Raudona
jam Kryžiui savo centre Wa
bash avė. Vieną dieną net 
penki lietuviai aukojo savo 
kraujo, būtent: Magdelina 
Adomaitis, Frank Chapas, 
Sofija Dargas, Margareta Ja
kas ir A. Jakas.

Čikagos katalikų studentų 
kuopos narys Lt. Antanas Vi
limas baigė dentisterijos 
mokslą Lojolos universitete 
ir išsiųstas į Paris Island.

tik

kad
Ona Gricienė gavo iš Karo 

Departamento žinią, kad jos 
sūnus Sgt. Albert Gricius žu
vo karo lauke. Alberto tėvas 
buvo garsus lietuvių patrio
tas Čikagoj.

Jonas A Stoškus

vių gyvenimo reikalais. Pas- kuriame, viską apsvarsčius, 
kaitą skaitys advokatas K. buvo nutarta įsteigti Bridge- 
Jurgėla, Amerikos Lietuvių porte Jungtinį Lietuvių Šelpi- 
Informacijos Centro direkto-: mo Fondo skyrių (United Li- 
rius.

PUTNAM, CANN.

Padėka
Labai nuoširdžiai dėkoja

me mūsų geradarėms, auko
jusioms mums pinigais ir 
daiktais, būtent: pp. Miliū- 
naitienei, Jonaitienei, žitkie- 
nei, Makarauskienei, Alekna
vičienei, Nakrošienei, Bub- 
nienei, Karkauskienei, Dau
kantienei, Miliūnaitei, Geru- 
tienei, Žilienei ir Žilinskienei.

Ypač dėkingos esame tas
Mi-

sas maldoje.
N. Pr. švč. P. Marijos Seserys
Nekalto Prasidėjimo Vienuo
lynas,
R. D. 1, Putnam, Conn.

Baltimore, Md.
šeštadienį, liepos 22 

bažnyčioj buvo pamaldos 
a. a. kun. J. Lietuvninką, pa
minint metinę jo mirties su
kaktį. Ta proga teko ir kapas 
atlankyti, ir pasimelsti už il
gametį kleboną. Kapas ly
gus, su žalia žole. Dar nėra 
jokio paminklo. Šalia palai
dotas naujo klebono tėvas 
Mendelis.

Pirmutinė lietuvių bažny
čia buvo prie Loyd gatvės, 
arti E. Baltimore Str. Ten 
1895 metais pažinau jauną 
kleboną Lietuvninką. Nors 
dabar ta vieta jau ne lietuvių, 
bet kasdien man tenka, pra
važiuojant į darbą, pažvelgus

d., 
už

thuanian Relief Fund), kurio 
centras yra jau Chicagoj. Bu
vo išrinkta ši valdyba: pirm. 
J. Dulbis, pirmas vicepirm. 
A. Klimaitis, antras vice
pirm. A. Sapiega, trečias vi
cepirm. J. Skubąs, rašt. A. 
Stanišauskas ir A. Viznis, iž
dininkas J. Stanislauskas. 
Drabužių rinkimo komiteto 
pirm, yra A. Viznis, vicepirm. 
A. Tuska ir rašt. J. Baltru
šaitis. Įeina į komisiją nuo 
draugijų šie atstovai: Šv. 
Jurgio draugijos — J. Minal- 
ga, K. Rudys ir P. Eloveckas; 
P. Š. Globos draugijos — K. 
Višniauskienė, J. Mikuckienė 
ir A. Tatariūnas; Lietuvos 
dukterų draugijos — M. Ta- 
mušiūnienė, A. Tuskienė, O. 
Mačiukaitienė; Amerikos L. 
Tautinės Sandaros 15-tos 
kuopos — A. Skyrka, A. Sa
piega; S. L. Amerikos 51-mos 
kuopos — P. Remeika; Šv. 
Jurgio parapijos choro — M. 
Šulinskaitė, V. Boleika ir A. 
Stanišauskas; L.R.K.S.A. 9- 
tos kuopos — J. Baltrušaitis; 
Piliečių Lietuvių klubo — J. 
Minalga.

Jaunų vyrų draugija, Ap- 
švietos draugija ir L. K. Vy
tauto draugija žadėjo vėliau 
išrinkti savo atstovus.

Šio Jungtinio Lietuvių Šal
pos Fondo skyriaus išrinktos 
valdybos narių vardai pasiųs
ti į centrą užregistruoti ir 
gauti skyriaus numerį. Gavę 
numerį ir informacijas, galė
sime pradėti platesnį darbą. 
Ateinantis Tarybos susirinki
mas bus parapijos svetainėj, 
kur bus sušaukti draugijų at
stovai.

Liga aplankė darbščią są- 
jungietę Zofiją Markūnienę. 
Kada sąjungietė Markūnienė 
buvo sveika, visuomet malo
niai sutiko pasidarbuoti ir 
aplankydavo ligones. Neuž- 
mirškim savo geros narės, 
pasimelskim už jos sveikatą 
ir aplankykim ją.

Moterų Sąjungos 33 kuo
pos valdyba ir narės nuošir
džiai reiškia užuojautą ir 
linki, kad gerasis Dievas 
greitu laiku sugrąžintų svei
katą.

Liepos 12 d. po rimtos li
gos mirė Antanas Zikis. Pa
liko dideliam nuliūdime žmo
ną Petronėlę Zikienę, sūnus 
Juozą, Antaną ir Joną, kuris 
tarnauja laivyne, dukterį Ele- 
norą Gutauskienę ir vieną a- 
nūką.

Iškilmingai palaidotas iš 
šv. Kazimiero bažnyčios.

A. a. Antanas buvo ramaus 
būdo, mylėjo savo šeimą, bu
vo geras tėvas, ištikimas vy
ras.

Šioj sunkioj liūdesio valan
doje Moterų Sąjungos valdy
ba ir narės reiškia gilią už
uojautą Petronėlei Zikienei, 
Elenorai Gutauskienei, visai 
šeimai ir giminėms.

M.

Los Angeles, Cal.
Liepos 16 d. Šv. Kazimiero 

parapijos salėje įvyko pager
bimo pietūs, minint prelato 
J. Maciejausko 76 metų am
žiaus jubiliejų ir 53 metų ku
nigavimo sukaktį. Dalyvavo 
gražus būrelis svečių, dau
giausia iš kitur atvažiavusių 
pažiūrėti mūsų krašto. Labai 
mažai tesimatė mūsų koloni
jos gyventojų. Gal vasarinės 
atostogos tam pakenkė.

Turėjome laimės susitikti

A. L. T. skyriaus veikla, 
kokia ji čia galima, irgi nela
bai sklandi, žmonės, kurie 
daug kalba apie vienybę, ne- 
nepartingumą lietuviškuose 
reikaluose, tuom pačiu kartu 
rodo neapykantos ir net bar
nių su delegatais nuo para
pijos ir su visais, kurie į baž
nyčią eina. Kodėl tokie žmo
nės kalba garsiai apie vienin
gumą, kuomet jiem trūksta 
paprasto tolerantiškumo ir 
mandagumo? Pas mus tokių 
dar netrūksta.

Svečias

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 

63-12 70th Street, 
Middle Village, L. I., N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Liepos-July 27, 1944 AMERIl
LIKŲ
KULT

METINIS METINIS
ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Piknikas
Mūsų Apylinkėje 

Viskas Nauja

Rugpiūč.-Aug. 0 d.
KLASČIAUS CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
Pradžia 2 vai. popiet. šokiai nuo 6 vai. vakare

Bus karališkos šeimos rinkimas, apvainikavimas ir ap
dovanojimas. Žaidimai, lenktynes, p. Brundzienės tautiškų 
šokių šokėjų grupė. Visus pikniko dalyvius ir įdomybes 
spalvotomis filmomis filmuos K. Motuzas. Šokiams gros 
A. Pavydžio orkestras.

Lietuviai Daininikai New Yorke
Praeitą antradienį, liepos 

18 d., Central parke ir liepos 
18 d. Prospect parke lietuviai 
dainininkai pasirodė tūkstan
tinėms minioms. Jų daina 
praskambėjo labai gražiai.

Bendras choras susidarė iš 
parapinių dainininkų, ku
riems solo talkino Chicagos 
operos dainininkė Barbara 
Darlis. Buvo sudainuotos sep
tynios dainos: „Jaunimo gies
mė”, J. Naujalio, „Pasisėjau 
žalią rūtą”, Neimonto, „Pa- 
buskim iš miego” J. Žilevi
čiaus, „Per tamsią naktelę” ir 
„Lietuviais esame mes gimę” 
Šimkaus, „Kur bėga Šešupė” 
ir „Karvelėlis”, C. Sasnausko. 
Į bendrą chorą prisidėjo 4 as
menys iš Maspetho ir 5 iš Šv. 
Jurgio parapijos. Iš New 
Yorko dainavo visas choras 

A. Kaminsku. Ap- 
parapijos choras

prisidėjo, nes dalyva
vo su visais savo choristais, 
kuriais rūpinosi varg. A.

LENGVAM DIRBTUVES DARBUI

Reikalinga

VYRŲ IR MOTERŲ

Radio Voice of the Lithuanians
1 P. M.

MONDAY • WEDNESDAY • FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y. 
EVergreen 8-7871

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

duoti namus, arba kai reika
linga apdrauda (insurance), 
malonėkite kreiptis žemiau 
pažymėtu antrašu, kur Jums
maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS

Stankevičius. Angelų Kara
lienės parapijos taipgi visas 
choras dalyvavo su savo ve
dėju varg. P. A. Dulke, ku
riam teko bendrą chorą su- 
mokyti ir jam vadovauti.

Liepos 19 d. Prospect par
ke ponia B. Brundzienė su sa
vo šokėjų grupe pašoko kele
tą gražių tautiškų šokių.

Šiuo pasirodymu daininin
kai ir dalyvavusieji lietuviai 
gali pasididžiuoti. Tai turi 
duoti paskatinimo ir ateity 
mūsų chorams plačiau pasi
rodyti su savo daina.

Bendro choro vedėjas P. 
Dulkė išreiškė pasigėrėjimą 
chorų uolumu, dėkodamas už 
tokį rūpestingą dalyvavimą 
praktikose ir visame pasiruo
šime. Taip pat padėka tenka 
solistei B. Darlis, stipriai šį 
pasirodymą rėmusiai daini
ninkei M. Kižytei, atskirų 
chorų vedėjams ir visiems ki
tiems, kurie taip gražiai pri
sidėjo prie lietuviškos dainos 
garsinimo naujorkiečių tar
pe.

Dar reikia pridurti, kad 
abu koncertai buvo labai pa
sisekę ir publikos gausumu. 
Žmonių buvo tiek daug, kad 
vėliau atvykę į Prospect par
ką negavo vietų sėstis.

REAL. ESTATE & INSURANCE 
8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y. 

(Prie Forest Parkway Stoties)
Tel. Virginia 7 -1896

• Mičiuliai, plačiai žinomi 
kontraktoriai, nusipirko nau
jus gražius namus 49 Wilson 
Rd., Valey Stream, L. I. Tie 
namai yra sau dovana vedybų 
30 metų sukakčiai, kuri įvyks 
kitą mėnesį.

• Kun. Dr. A. Jagminas, tė
vų marijonų seminarijos rek
torius, vieši Brooklyne pas 
tėvus. Lankėsi „Amerikos” 
įstaigoje.

• Pov. Labanauskas šios 
savaitės gale iš Schenectady 
buvo atvykęs į New Yorką. 
Buvo užėjęs į „Ameriką”.

• Kun. A. Ješkevičius, M.
I. C., atvažiavo į apylinkę: 
Elizabeth, N. J. jisai praleis 
pora savaičių, dirbdamas lie
tuvių parapijoj. Paskui jis 
vyks į naują paskyrimo vietą 
— Kenoshą, Wis.

• Advokatas K. Jurgėla 
šios savaitės gale išvyksta į 
Marianapolį, kur sekmadienį 
turės pranešimą aktualiais 
lietuvių gyvenimo reikalais 
Marianapolio Kolegijos rėmė-, 
jų seime.

• D. J. Averka, „Amerikos” 
administratorius, grįžo iš 
atostogų, kurias praleido Ma- 
rianapoly drauge su žmona.

• J. Tumasonis buvo išva
žiavęs į Susivienijimo seimą.

• Redaktorius J. B. Lauč- 
ka, po Susivienijimo seimo, 
kuriame jam teko pirminin
kauti, išvyko porai savaičių 
pailsėti.

• Brundza, šv. Jurgio pa
rapijos vargonininkas, kuris 
buvo susirgęs, jau sveiksta.

• Genovaitė Zovytė gavo 
iš Lietuvos liūdną žinią, kad 
jos tėvelis mirė.

• Jok. Stukas. pavaduoja 
sergantį vargonininką Pr. 
Hodelį Harrisone, N. J. Šio
mis dienomis jis pavaduoja 
ir Newark© parapijos vargo- 
ininką Burke.

• Kun. Dr. K. Gečys baigė 
novenas Angelų Karalienės 
parapijoj trečiadienį, 8 vai. 
vakare.

• Karys P. Radzevičius, 
laidotuvių direktorius, viešė
jo namie, Brooklyne, neseniai 
parvykęs iš Jamaica salos. 
Iš namų išvažiavo į Mary
land.

• Pocių radijo piknikas 
Linden, N. J. pereitą sekma
dienį pavyko gerai.

• Aromiskių, Brooklyno 
biznierių dukrelė, vasaroja 
Putnam, Conn. Liepos 23 die
ną minėjo savo gimtadienį.

• Karys Adomas Zaleckis 
iš užjūrio sveikino savo $ūnų 
Viaduką šeštojo gimtadienio 
proga.

• Ona Jakštienė liepos 29 
dieną išvyksta į White Sul
phur Springs, N. Y. pasilsė
ti. Oninėse ji gavo daug lin
kėjimų.

PASAULY DIDŽIAUSIAS PAVEIKSLAS 

PER PENKIASDEŠIMT METŲ
Kiekvienas lietuvis amerikietis bus giliai su

jaudintas šia įdomiausia filmą.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

8 —10 ryto
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare 

šventadieniais susitarus

EINA

Entered as 
Office at E

Darryl F. Zanuck’o

WILSON

TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS

Prasideda Rugpiūčio 1 D

ROXY
Apreiškimo 

Parapija

7th Avenue
ir 50 St., New York.

Apreiškimo parapijos 
tinis piknikas įvyko pereitą 
sekmadienį Klasčiaus-Člinton 
parke.

Piknikas smarkiai pasise
kė. žmonių buvo susirinkę 
gausiai. Buvo išrinkta kara
liškoji šeima.

Apreiškimo parapijos pik
nike žmonių buvo per 1,500.

Karalium buvo išrinktas 
K. Dobrovolskis, karalienė— 
M. Kivitienė, karalaičiu Ant. 
Ilgūnas ir karalaite Rožė An- 
terio.

Programai vadovavo kleb. 
kun. N. Pakalnis.

ŽUVUSIO KARIO 
LAIŠKAS MOTINAI

me

Šiomis dienomis Petronė 
Gagienė gavo labai liūdną 
Karo departamento praneši
mą. Gavo telegramą, kurios 
bijo kiekvieno kario motina. 
Ji gavo žinią, kad jos myli
mas sūnus Charles žuvo kur 
nors Indijos — Kinijos pasie
ny-

Charles Gagas dar šių me
tų birželio 25 d. parašė savo 
motinai laišką, kuriame labai 
nuoširdžiai dėkojo už du siun
tinius. Dėkojo už įvairius 
daiktus, o ypač už rožančių ir 
gražų kryželį. Jis sakėsi ei
siąs tą dieną mišių klausyti 
ir prašysiąs savo kapeliono 
pašventinti rožančių ir kry-

Orchid From A President

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7- 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

EVergreen 4-7142

SALDAINIŲ PALOCIUS |
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimai
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

Tel.

L įj Vilniaus 
Otavos sosti- 

kpasikeitusi. 
L gražių na- 
įtir gyvento- 

L kitoki. Ten 
į; budingo Vil
ki-žydo. Sa- 
Llik trys ten

13 žydai di- 
U ir jį vadino 
tį. Jie Vil- 
. tarėjo savo 
ktagimė, gy- 
L? garsių zy
ka savotiškai 
hnisija pasau-

rapijos salėje, buvo pusry
čiai. Juos malda pradėjo kun. 
A. Masaitis.

Šie šv. Onos šventės pusry
čiai praėjo gražiai. Buvo ne
maža kalbėtojų.

Geras atlyginimas. Daug viršlaikio 
su padidintu atlyginimu. Patyrimas 
nereikalingas. Amžius—nuo 17 iki 50 
metų.

AURORA
323 Berry Street Brooklyn, N. Y.

THE ROAD to a woman’s heart is via compliments. Geraldine Fitz- 
gerald as Edith Bolling Galt in “V ilson”, Darryl F. Zanuck's Techni
color film, receives an orchid from President Woodrow Wilson with 
the enclosed: ilYou are the only woman I know who can wear an 
orchid. Generally it’s the orchid that wears the woman”. .Even a 
President is romantic when he says it with flowers.

želį. Jis labai gražiai atsilie
pė apie kapelioną, kun. Cvow- 
ley, kilusį iš Chicagos.

Savo laišką karys Charles 
Gagas baigė didelės meilės 
motinai pareiškimu. Jis pra
šė nesirūpinti juo, nes jam 
viskas gerai sekasi.

Charles Gagas jau bus aš
tuntas iš Apreiškimo parapi
jos karys, paaukojęs savo gy
vybę šiame kare.

Liūdinčiai motinai ir visai 
šeimai reiškiame labai gilios 
užuojautos.

Angelu Karalienės 
Parapija

PorciunkuliĮ Atlaidai
Rugpiūčio 1 ir 2 dienomis— 

antradienį ir trečiadienį, mū
sų bažnyčioje bus metiniai at
laidai. švč. Pan. Marijos An- 

I gėlų Karalienės, arba Por- 
ciunkulų, atlaidai prasidės 12 
vai. dieną, rugpiūčio 1 d., an
tradienį, ir tęsis iki rugpiū
čio 2 dienos 12 vai. nakties. 
Visi žmonės, atlikę tuo metu 
išpažintį ir priėmę šv. Komu
niją, už kiekvieną mūsų baž
nyčios aplankymą ir sukalbė
jimą Šv. Tėvo intencija 6 po
terius gaus visuotinius atlai
dus, kuriuos galima aukoti, 
kas kaip norės.

Reikia nepamiršti, kad pa
rapijos piknikas įvyksta rug
piūčio 20 d. Klasčiaus parke 
ir salėje. Bus daug įvairumų. 
Karališkos šeimos rinkimai 
bus svarbiausia pikniko dalis. 
Bus taip pat šokiai ir kitoki 
pasilinksminimai.

Nors mūsų parapijos pikni
kas dar tolokai, bet „politi
kieriai” jau sujudo. Kadangi 
piknike bus rinkimas karališ
kos šeimos, tai jau dabar pra
dėta tuo reikalu „kampani
ja”. Pirmieji kandidatai pa
sirodė šie: VI. Turulis kara
liaus urėdui jau turi 50 balsų, 
o Barbora Adomaitienė 
(Richmond Hill) ir Petronėlė 
Stravinskienė turi po 100 bal
sų.

Trečiadienį, liepos 26 d., 
Šv. Onos šventės dieną, Am
žinojo Rožančiaus draugija 8 
vai. ryto išklausė iškilmingų 
mišių, o po to, 10 valandą pa

N. Y. — N. J. L. VYČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos Vyčių New York 
— New Jersey apskrities val
dyba praneša nariams, kad 
kas antra mėnesinis apskri
ties suvažiavimas įvyks sek
madienį, rugpiūčio 13 dieną, 
Šv. Vardo draugijos salėj, 6 
Davis Ave. Kearny, New Jer
sey.

Kadangi šis suvažiavimas 
yra metinis ir įvyks valdy
bos rinkimai, todėl kuopos y- 
patingai kviečiamos siųsti 
kuo daugiausia delegatų, kad 
būtų iš ko išrinkti stipri val
dyba, kuri sėkmingai vado
vautų apskričiai per ateinan
čius metus.

Tikimės matyti visus šiame 
suvažiavime!

Trečiadienį Jersey City 
rapijos salėj šv. Onos šveri 
proga įvyko pramogėlė Oi 
tems pagerbti.

Klebonas kun. šėmius I 
sveikino Onutės.

Tą pat dieną kun. Šerą 
baigė noveną.

IŠNUOMOJAMA: |
4 ir 5 kambarių butai,! 

įvairiais patogumais, nau; 
pataisymais. Sąlygos la 
prieinamos. Namo prižiūr 
jas — dženitorius.

Kreiptis:
401 Suydam Street 

Brooklyn, N. Y. 
Virginia 9-8550

•rašytojas R. 
keliasdešimt 
persėjęs žydų 
įsėsto vardas 
kinamas. Pa-

. iidelis mies- 
h ir šventų 

ir moks
lo jis gavo 
klės" vardą, 
|>tivos žemės 

. ■a ir mokslo 
jis miesto”.

$ Vilniaus 1 ' 
Sliu širdies

st: „Vilniau,

J. A.

Aplink Pasidairius
Parapijos piknikas Nevvarke

Metinis, didelis šv. Trejy
bės parapijos piknikas šiemet 
įvyksta Meadow Grove, 166 
Division Ave., Cranford, N. 
J„ sekmadienį, rugpiūčio 13 
d. Bus šokiai, dainos, kalbos. 
Įžanga 50 centų. Pikniko pra
džia 1 vai. po pietų, progra
mos — 4 vai.

Malonų laiką visiems už
tikrina kleb. kun. I. Kelmelis.

PARDAVIMUI

6 šeimų geras, mūrinis na
mas, po 5 kambarius aukšte, 
kiekvienam kambary langas; 
maudynės, elektra. Rendos 
duoda 1,550 dol.

Busch wick sekcijoj, prie 
8th Ave., BMT ir Broadway 
linijos traukinių. Žemės plo
tas 27X100.

Parduodamas už pirmą 
morgičių. Įmokėti tik 1,500 
dol. Prekė $7,500.

Savininko telefonas: RE- 
public 9-1506.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų Iš
lyginimu, plasteriavimų, šaligat
vių cementavinnt ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

PAGELBĖK LAIMĖTI KARAI
TUOJAU REIKALINGA JĖGOS MAŠINAI OPERATORIŲ

Vyry ir Motery—Dienomis ir Naktimis.
Priimami ir neprityrę darbininkai, nepilnam laikui.

Gera alga. Viršlaikis. Dirbtuvė šviesi. Oras reguliuojamas. 
Kreiptis į samdymo ofisą.

Būk Laimėjimo Pusėje

KAMEN PRODUCT CO. INC
53 Hope Str. (Tarp Marcy ir Havemeyer) Brooklyn, N. Y.

’Kyliu aš ta- 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ta- 

tebe- 
PARDUODAW », Per- 

ihnos, kur 
su ir kur įša
lki šokant

i kunigaikščių 
II

Geri, pigūs, patogūs 
mai. Gerose vietose. Pa 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas zbuvo.’ 
ko prašo. Apdraudžiu (ii i- 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastuna
Real Estate Insuranc

496 Grand St., Brooklyn, T*
Tel. EVergreen 7-1670

Clement Voketai
Advokatas

41-40 —74t h Stree

s-Z. Šneiu- 
iife tartum 
.iim Vil- 
Lietuvos var-

rasena mo- 
ir kenčian

ti tavo pla- 
■i kas tavo 

suteršė? 
□Jeruzalė, ir

ste siaučia, 
iraujuskaid-

Jackson Heights, N. i ^sudrumstė.

NEwtown 9 - 5972
sio.Armo- 
’ivo didis nu- 
Se nugalėjo,

^jo, tavo ai-

Saugok Savo Al tau atsiųs 
3 krašto pa

gedausiąs a jį pakyla į 
iviršūnę... ir 
Jai: Guos- 
-So tauta ir 
^tinele, pa-

Teikiamas j 
patikrinimas, prižiūrėjim
AKINIAI prieinamiausioi 
kainomis pagal jų rūšis.

Ši įstaiga įsteigta prieš 40 m<

Stenger & Steng
^poetas taip 

OPTOMETRIST AS — OPTDHLf-

394-398 Broadway, Brooklyn,
W „Esi 
akuose išra- 

tau kaip 
nes saulė 

>W-
LIETUVIŠKA

ALUDE 1 UlclU"

Karšti Užkandžiai Ftm beli
jo gaujų 
.I top ir vi-

KASDIEN
Patogi Vieta Užėjinu 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS| 

VISOKIŲ GĖRIMŲ 1

JUOZAS ZE/O4T 
411 Grand Street j 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCI

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENIU 

Maspeth, N. Y.

London 
„Catholic 
laidoje iš 
Parlamen 
ištisą kai

smuikiniu 
nietis. Pu 
teto suda 
ninkas M< 
miesčio.

Jeigu E 
cizmu bū 
keliasdeši 
šių vardi 
girdėjęs.

Lietuvi) 
kiojimus 
nomi ar] 
vysk. V. ] 
riais buvo 
sinant ei 
kurie pris 
jimų. Liet 
minis veil 
merkė žyi 
nurodė L 
žydams 
kais.

Todėl 1 
slaptoji s] 
si lietuvi! 
žudymus.. 
tikra są 
prieš gerą

pis ne tik 
R ir tautų 
Rs yra pa
ri žydai bu- 
[Minė pa- 
p yra davę 
p literatu
re Garsus 
pžjas Min
dos žydas, 
p toris yra 
R Italijos 
r gimė Lie- 
pHebeatme- 
p palikęs, 
pn yra iš 
I? žinomas

Vienas 
einąs Ne v 
sipuošė š' 
veikslu, k 
įdėję pere 
čio numer 
dėjo parai 
ko Vilniai 
Petro ir F 
rioj yra i 
vo statyt; 
Paco. Jok 
tas ir men 
prie tos b 
pati Šv. IV 
sakoma, l 
gal lietu 
Radvilaitę 
tai yra bi 
tik ne „lei 
bet lietuv

Ten pat 
vardus mi 
savybe — 
lietuvio i 
čiaus, Vili 
tytojo.

„The P 
šydama a 
visus nuo] 
atiduoda 1 
Didįjį, ku 
prieš kry: 
ir laimėjo 
Lenkijos 
ninku.
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